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Neden E-mail Marketing?
Günümüzde bilişim teknolojileri ve internet kullanımındaki artış yükselerek sürmektedir. Buna bağlı
olarak insanlar bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmekte ve bilgiye internet kanalıyla ulaşmayı
tercih etmektedirler. Bununla birlikte aradıkları ürün ve hizmetlerle ilgili ön araştırmayı ve kimi
zaman satın alımları internet üzerinden gerçekleştirmektedirler. Bu kullanım içerisinde, her
kullanıcı farklı özellikler göstermektedir. Buna bağlı olarak tercih ettikleri, program ve web siteleride
farklı olmaktadır.
Bu farklılıklar içerisinde ise tek ortak nokta, herkesin en az bir e-posta adresine sahip
olmasıdır! Bu sayede e-posta ile yapılacak pazarlama çalışmaları ile çok geniş kitlelere
ulaşabilmek mümkündür.
Tüm bunlardan daha önemlisi bu mecra ile potansiyel müşterilerinize özel gönderiler yapabilmeniz
ve bu sayede daha samimi ve gerçekçi bir iletişim kurmanız mümkün.
Neden Inbox (gelen kutusuna) gönderi bu kadar önemli?
E-postanız inbox'da ise güvenilir bir imaja sahip olursunuz. Bu sayede iletişim kurduğunuz kişiyi
etkilemeniz daha olasıdır. Aynı zamanda inbox'da olan e-postaların okunma oranları, spam ve
gereksiz posta olarak değerlendirilen postalara oranla çok daha yüksektir.
Neden Bir Uzmanın Yönetimine İhtiyacım Var?
Bir uzmanla çalıştığınızda, gönderi başlığınızdaki usluptan noktalama işaretlerine, e-postanın
içeriğindeki renk seçiminden, tasarımınıza kadar gerekli tüm çalışmaları uzman gözetiminde
sürdürürsünüz. Bu sayede mükemmel bir kampanyaya bir adım daha yakın olursunuz.
Bu çalışmaları yönetmesi için şirketinizde yeni bir çalışan istihdam etmenize gerek kalmaz veya bu
çalışmayı yapabilmesi için IT departmanınızdan bir çalışanınızın server ve online reklamcılık eğitim
masrafını karşılamanıza ve zaman harcamanıza da gerek kalmaz.
Bu sayede en yüksek kalitede hizmete, çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Tam Yönetimli Gönderim Sistemi Nedir?
Era Online Marketing yapılan tüm e-mail marketing gönderilerini tam yönetimli olarak sunmaktadır.
Bu sayede, e-mail gönderimi için gereken tüm yazılım ve donanım gereklilikleri yanısıra tüm
kurulumlar size özel olarak yapılmaktadır.
Gönderi için yapılması gereken tasarım hariç tüm çalışmalarda tarafımızdan takip
edilmektedir.
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Gönderilerin Yerine Ulaştığından Nasıl Emin Olabilirim?
Bu konudaki önceki çalışmalarımız ve müşterilerimizin yaşadığı önceki dönem tecrübelerini dikkate
alarak bir sistem geliştirdik:
Gönderilerin açılma ve içerisindeki linklerin tıklanma oranları, Amerika merkezli bağımsız bir
istatistik şirketi tarafından takip edilmektedir. Bu sayede elde ettiğiniz verilerin
değiştirilmediğinden emin olabilmektesiniz.
Neden Era Online Marketing?
Bir reklam satışa dönüştüğü ölçüde başarılıdır. Bir reklamın ürünün satışıyla sonuçlanabilmesi ise
reklamcılık ve işletme bilgisi gerektirmektedir.
E-mail marketing bir internet mecrası olsa da aslında bir reklam mecrasıdır ve öncelikle bu mecrayı
yönetebilmek reklamcılık ve işletme bilgisi gerekmektedir.
Elbette bunun yanında bilişim teknolojileri ve eğilimleri hakkında yüksek bilgi sahibi olmak da
olmazsa olmazlardandır.
İşte bu nedenle, 7 yıllık profesyonel bilişim, reklamcılık, işletme ve danışmanlık tecrübesini
bir arada bulabileceğiniz belki de tek yer burası olduğu için. Ayrıca bu güne kadar
verdiğimiz hizmetlerde niceliğini değil niteliği önemsediğimiz ve bu sayede %100 müşteri
memnuniyetine sahip olduğumuz için. En önemlisi ise sonuçlara ulaşabilmek için size en
yüksek verimliliği sunabilecek bir altyapıya sahip olmamız. Dünya'nın en önde gelen iki servis
sağlayıcısı ile çalışılmaktadır. Bu sağlayıcılardaki uptime oranları %99,99'dur. Sistemlerin
barındırıldığı tesislerle ilgili daha detaylı bilgi için;
http://www.colo4.com/preview.swf
http://order.1and1.com/flash/datacenter/index.html
Bu sistemler ve Dünya'nın önde gelen diğer şirketleri ile yapılan çözüm ortaklığı çalışmaları
sayesinde 2009 yılında Inbox gönderi yüzdesi %98 olarak gerçekleşmiştir. Gönderi yüzdesi
ise %100'dür.
2009 yılında yapılan güvenlik çalışmaları sayesinde, Dünya'da bir ilk olarak elektronik imzalı email marketing hizmetinede başlanmıştır. Bu sayede gönderen kişinin kimliği ve e-postanın
değiştirilmediğide garanti edilmekte ve bu sayede alıcının markanıza olan güveni arttırmaya pozitif
etki sağlamaktadır. Bu hizmet elit pakette opsiyonel ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Referans sunabilir misiniz?
Elbette, önceki dönemlerde yapılan tüm çalışmalar referansımızdır, istenildiğinde referans
verilebilir.
Bu Hizmetin Maliyeti Nedir?
Maliyetler email gönderim sistemi ve seçilen paketin özelliğine göre değişmektedir. E-mail
gönderimi başına ücret 0,0025 kuruşdan başlamakta, gönderi yapılacak e-posta sayısına ve
gönderi paketine göre fiyatları belirlenmektedir.
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