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1.Sosyal Medyada Pazarlama ve TanıtımUn Önemi

Curran et al. (2011), araştırma yoluyla desteklenen , "sosyal
medya diğer reklam caddeleri daha iyi çünkü böylece pazarlama
bir perakendeci özel hedef pazara ulaşmasını sağlamak tüm
kullanıcıları hakkında bilgi depolar". [1]

"2011 yılında, dünya çapında teknolojik pazarlama yı kullanan 150
şirket vardı. 2015'te bu sayı 2.000'e ulaştı ve bir yıl sonra, 2016'da
bu rakam neredeyse ikiye katlanarak 3.500'e ulaştı. 2017 yılında
pazarlama stratejilerinde (Martech Today, 2017) teknolojik
platformları kullanan 4.891 şirket vardı." [2]
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Read more:

1. Curran, Kevin & Graham, Sarah & Temple, Christopher. (2011). Advertising on Facebook. International 

Journal of E-Business Development. 1.

2. Martech Today, 2017. Infographic: The 2017 ‘Martech 5000’ Marketing Technology Landscape, [online] 

Available at: Martechtoday.com

women from ethnic minorities in social enterprise

https://martechtoday.com/infographic-marketing-technology-landscape113956


1.Sosyal Medyada Pazarlama ve TanıtımUn Önemi
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Sosyal medya pazarlamacılar için önemlidir,

çünkü markalarını ortaya koymalarına

olanak sağlar ve hedef kitlelerini belirli bir

şekilde hareket etmek için etkileyen

sonuçları ölçen stratejiler uygularlar.

Read more:

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-

media-success-stories-to-inspire-you/

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-media-success-stories-to-inspire-you/


1. Sosyal Medyada Pazarlama ve Tanıtımın Önemi -3-
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2.375 

milyar/günlük

kullanıcı

1.9 milyar

kullanıcı

1 milyar

kullanıcı

610 milyon

kullanıcı

330 milyon

kullanıcı

190 milyon

kullanıcı

Sosyal medya işletmeler

için yararlı bir araçtır,

çünkü kendi markalarını

kitlelere tanıtmanın kolay

bir yoludur, çünkü
ihtiyaçlarına uygun bir

çevrimiçi strateji

belirleyerek ve

platformdan verilen

verileri analiz ederek,
tanıtımları için.



2. Online Pazarlama promosyon ana kanal seçimi
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Bu grafiğe göre SEO ve Sosyal

Medya en popüler dijital

hizmetlerdir.

Aşağıdaki bölümlerde her biri
nasıl çalıştıkları ve Sosyal

Girişimciler için nasıl yararlı

olabilecekleri açıklanacaktır.

Bunları seçerek, daha geniş bir
kitleye erişim sağlanır ve sonuç

olarak Sosyal Girişim'in

sürdürülebilirliği sağlanır.

Read more:

https://www.entrepreneur
.com/article/252933

https://www.entrepreneur.com/article/252933


3. Hedef kitle
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women from ethnic minorities in social enterprise

Hedef kitle, belirli demografik ve davranışlarla tanımlanan bir grup

insandır. Bu kişilikler pazarlama kampanyaları konusundaki

kararlarını yönlendirir.

Her kampanyada hangi kitleyi hedeflediğinizi bilmek, onların dilini
konuşmanızı sağlar. Hedef kitlenizi anlamak, sosyal medyada

ücretli kampanyalarla hedef kitlelerinizi sıfırlamanızı da

kolaylaştıracaktır.

Doğru hedef grubuna yönelik yollar ayan sonuçlar takip edecektir.



4. Olası Hedef Grupları nasıl tanımlanır?
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Read more:

https://blog.hootsuite.com/t

arget-market/

Birden çok hedef

kitle profili oluşturun!

Bazı
ipuçları

Hedef pazar
bildirimi

oluşturma

Mevcut
müşterilerinizl
e ilgili verileri

derleme

Web sitesine
ve sosyal

medya
analitiğine

bakın

Ürününüzün
değeri hakkında

açık olun

Hedef pazar
bildirimi
oluşturma

Hedef
pazarınızda

sosyal
reklamları
test edin

Yarışmaya göz
atın

Hedef kitle
araştırmanı
zı gerektiği

gibi
yeniden

ziyaret edin

https://blog.hootsuite.com/target-market/


5.Promotion Campaign'in ana mesajı: Başarılı bir kampanya için ipuçları -1-
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Sosyal

Organize

Eğitimli

Belirli

Cilalı

Bağlı

Hazırlanan

Basit

Ilginç

Gözalıcı

Olun...



6.Promotion Campaign'in ana mesajı: Başarılı bir kampanya için ipuçları -2-

Kısa ve
basit tutun

Sizi farklı
kılan şeylere

odaklanın

Giriş Alın

Zamansız
olunTutarlı olun

Tek başına
durabilmes
ini sağlayın

Hedef
kitlenizi göz

önünde
bulundurun
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READ MORE:
https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-

to-creating-a-memorable-slogan/

https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-to-creating-a-memorable-slogan/
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Bunlara zaman yaratın…

A/B testi
güncel
tutmak

Bunlara odaklanın…

mesaj özelleştirme

Bunlara yatırım yapın…

video içeriği etkileşim

7. Herhangi bir platformu

kullanmak için ipuçları



8. İçeriğin Yüksek Kalitesi İçin İpuçları

Göz Alıcı Görüntüler Günlük Güncelleme
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VSCOPiktochart

Canva

Nasıl çarpıcı fotoğraflar

oluşturacağınızı buradan

öğrenin!

Pocket

BuzzSumo

İçeriğinizi nasıl

organize 

edeceğinizi

buradan öğrenin!

Araçlar

https://vsco.co/
https://piktochart.com/
https://about.canva.com/pricing/
https://getpocket.com/
http://buzzsumo.com/


9.  Website/Blog/SEO

-Weblium, kendi web sitenizi kolayca
oluşturmak için

-Google My Business, SE'nizi yerel
düzeyde daha bulunabilir hale 
getirmek için

-PPC (Tıklama Başına Ödeme
Reklamcılığı) veya Google Ads

-Kparser

13

İçerik oluşturmaya yönelik

makaleler:

1.Content Marketing ile başladı -

Content Marketing Institute.

2.Blogunuz için neden bir

Büyüme Modeline ihtiyacınız var 

(ve nasıl oluşturulur) - Devesh 

Khanal

Yararlı araçlar

https://weblium.com/
https://www.google.com/business/
https://neilpatel.com/blog/how-to-use-ppc-advertising-to-diversify-your-traffic-and-protect-your-business/
https://kparser.com/


10. Email Marketing 
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E-posta Pazarlama, 
kuruluşunuzun en son 

etkinliklerini veya ürünlerini / 
hizmetlerini tanıtmanıza yardımcı
olan bir pazarlama tekniğidir. Sık
sık gönderilen e-postalar, hedef
kitlenizle bir ilişki kurmanıza ve
işletmenin bir hesaba sahip

olduğu sosyal medya
platformlarında trafiği

artırmanıza yardımcıolabilir..

Sonuç olarak, e-posta
pazarlamanın, bahsedildiği gibi

popüler olan sosyal medya
aracılığıyla kitlenin genişlemesini
kolaylaştırabileceği söylenebilir. 
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10. E-posta pazarlama

Abone listenizi
oluşturun

Kişiselleştirin

Temiz ve net 
yapın

Cevap vermeyi ve
etkileşimi teşvik

edin

E-postalarınızı
spam 

klasörlerinden
uzak tutun

Verilerinizi
takip edin

Test! Test! Test!

Bazı ipuçları…E-posta, müşteri kazanımı için sosyal
medyadan 40 kat daha etkilidir



11. Facebook
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Facebook, tüm yaş hedef grupları arasında en popüler platformdur.

Kuruluşlar, ulaşmak istedikleri şeye orantılı olarak mevcut tüm

araçları kullanabilir ve sonunda hedef kitlelerini genişletebilir.

Facebook'un gerçek zamanlı iletişim ve etkileşim

sağlaması, bir işletmenin şöhret ve takipçi

kazanmasını kolaylaştırıyor*.

* Takipçi: Sayfanızı ve işletmelerinizin

faaliyetlerini takip eden kişiler.



11. Facebook
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Canlı yayına geçin: Canlı oturumlar, doğrudan iletişim ve
soruları yanıtlayarak izleyicilerinizle ilişki kurmanızı
kolaylaştırır.

Video: Link

Ücretli reklamcılık: Erişmeniz gereken hedef gruba
odaklanır ve işinizi spesifik bir şekilde ve noktaya kadar
teşvik eder.

Video: Link

FB sayfanızı bir Gruba bağlayın: Takipçilerinizin sizinle ve
kendi aralarında etkileşime girebilecekleri bir grup
oluşturmak, işletmenizin ayrıntılı bir sunumunu ve tabii ki
takipçilerle ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırabilir.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?v=x7CZHtEfXDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1iZl0bCyDPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MWWF-pOKeyA&feature=emb_logo


11. Facebook
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Bot mesajları: Takipçilerin sorularına otomatik cevaplar size
zaman kazandırabilir ve aynı anda onlara işletmeniz ve sosyal
boyutuyla ilgili hızlı cevaplar sağlayabilir.

Video: Link

İçgörüler: Bu işlev, yayınlama materyalinizi izleyicinin tercihleriyle
orantılı olarak optimize etmek için, gönderileriniz ve
etkileşimlerinizle ilgili değerli bilgilerle donatır.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?v=zRheMc6oT34&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kDbnYMhbTBY&feature=emb_logo


12. Instagram

Instagram, popüler bir sosyalleşme ve ağ
oluşturma medyası haline geldi.

İşletmeler, kitlelerini genişletmek için
Instagram'dan yararlanabilir. Özellikle
sosyal girişimler çalışmalarını
yaygınlaştırarak daha fazla sponsor
çekebilirler.
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Instagram Işletmesi Nasıl Oluşturulur

https://www.youtube.com/watch?v=wYbvA2VBl_c&feature=emb_logo


12. Instagram

Daha fazla Insta hikayesi yayınlayın
(bağlantılar dahil)

Instagram hikayeleri yayınlamak faydalıdır,
çünkü sık görünmesi işletmenin, izleyicinin
zihninde taze kalmasına yardımcı olur.

Instagram hikayeleri nasıl kullanılır (eğitim)
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12. Instagram

Ekstra içerik için IGTV'yi kullanın

IGTV, sosyal girişiminizi izleyicilerinize sunmanın
doğrudan bir yoludur.

Fiziksel görünüm, mesajınızı ve sunumunuzu
kişiselleştirmenize yardımcı olur. Daha canlı hale
getirir.

IGTV nasıl kullanılır
(öğreticiler)
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Video: Link

Video: Link

https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https://www.youtube.com/embed/V72vDaumD4o?feature%3Doembed
https://www.youtube.com/watch?v=ovM2KX74skg&feature=emb_logo


12. Instagram

Belirli kelimeler kullanılarak oluşturulan
Hashtag'ler, bir işletmenin mümkün
olduğunca çok insana ulaşmasını
sağlar.

Hashtag'ler, sosyal girişiminizin daha
geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayarak
takipçi sayınızı muazzam bir şekilde
artırır.

Hashtag'ler nasıl kullanılır? (eğitim)
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12. Instagram

Takipçiler / yorumcularla etkileşim

Takipçilerinizin yorumlarına cevap vermek
veya yorum yazmak, sosyal girişiminizin
etkileşim düzeyini arttırır. Hedef kitlenizi de
geliştirerek popülerliğinizi artırır.

Takipçi Etkileşimini Artırmak İçin Instagram 
Hikayesinin Nasıl Kullanılacağına Dair 3 
İpucu
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Instagram'da yorumlara nasıl cevap verilir ve

yorumlar nasıl silinir?



12. Instagram

Instagram'da Canlı Yayın Yapın

Instagram'da canlı yayın yapmak, takipçilerinizin sorularını
hızlı bir şekilde yanıtlamanıza ve onlarla bir bağ kurmanıza
yardımcı olur.
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13. Twitter
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• Trend olan sohbetlere katılın

• Hashtag'leri akıllıca ve hedeflenmiş

şekilde kullanın

• Twitter Reklamcılığını Deneyin

Twitter, güncel olayları takip etmede kullanılan ve

kısa cümleler / yorumlarla karakterize edilen başka

bir sosyal medya platformudur.

Yeni Başlayanlar ve Uzmanlar İçin Twitter Pazarlama



14.LinkedIn
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-Video İçeriğine Öncelik Verin (ancak 30 

saniyeden kısa)

- LinkedIn platformunda doğrudan içerik

eklemeyi tercih edin

LinkedIn Marketing: İşinizi Büyütmenin 5 Adımı LinkedIn Marketing Stratejisi

https://www.youtube.com/watch?v=fAeFSoRzI8o&feature=emb_logo


15. Promosyon Kampanyalarının başarı hikayeleri
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Sosyal medya aracılığıyla çalışmalarını tanıtan bir sosyal girişim

örneği, Send A Cow (Bir inek gönder)'dır.

Send A Cow, Afrikalı çiftçilerin iş yükleriyle başa çıkmalarına,

karlarını artırmalarına ve işçilerin günlük yaşamlarını
iyileştirmelerine yardımcı olan bir kuruluştur.

Yardım ettikleri çiftçilerin samimi resimlerini Twitter hesabı ve

Facebook sayfası üzerinden yayınlarlar ve eğitim videoları

aracılığıyla onlara işlerini nasıl optimize edeceklerini öğretirler.

Sosyal medyada görünmeleri, çiftçilerin ihtiyaçlarına göre

eğitilmesini sağlayacak ve yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı

olacak bir etkiyi dünyada yaratmasına yardımcı olur.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJdWnU9AwqM&feature=emb_logo


28

15. Promosyon Kampanyalarının başarı hikayeleri

Kristina Anankaite, "Kadınlar için

Uygulamalar"ı kuran başarılı, çifte dezavantajlı

genç bir kadın örneğidir.

Arkadaşıyla işbirliği yapıyor ve birlikte sağlıklı
yaşam merkezine sahipler. Burada kadınlar

hiçbir ücret ödemeden kendi iç seslerini

dinleme egzersizi yapabilirler.

"Kadınlar için Uygulamalar" Facebook
platformu aracılığıyla tanıtıldı ve bu şekilde

çok sayıda kadının ilgisini çekti.

Video: Link

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=6CcQ1KaEJcs&feature=emb_logo
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16. Başarılı sosyal medya kampanyaları için ipuçları

1. Tek bir platformdan başlayın ve oradan büyüyün: Tek bir platformdan popüler olun, ör. Facebook ve

bunu başardıktan sonra ününüzü diğer platformlara taşıyın.

2. Günlük bir gönderi programı belirleyin ve buna bağlı kalın: Günlük gönderiler, takipçilerinizin

dikkatini işletmenizin üzerinde tutar.
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16. Başarılı sosyal medya kampanyaları için ipuçları

3. Ücretli reklama yatırım yapın: Bu şekilde ana

hedefiniz olan kitleye daha kolay şekilde

ulaşabilirsiniz.

4. Analize Odaklanın: Her gönderinin giderek

daha fazla kullanıcının ilgisini çekmedeki
etkinliği hakkında bilgi sahibi olarak, gönderi

içeriğinizi orantılı olarak optimize edebilirsiniz.



Partners
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https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/
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