
Katılımcılar için 
e-mail pazarlama rehberi

TEBRİKLER!
Beauty İstanbul rezervasyon işleminiz tamamlandı, fuar için pazarlama 
çalışmalarına başlayabilirsiniz.

Kullanacağınız tüm pazarlama araçları ve yöntemleri fuarda başarılı olabilmeniz 
için çok önemli! 

Bu slaytta, pazarlama aracı olarak e-mail kullanımına dair ipuçlarını bulabilirsiniz.
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E-mail iletişimi, markanız için neden etkili?

Katılımcı olarak 
neden e-mail 
kullanmalısınız?

E-maillerden maksimum 
fayda sağlayın!

2021 yılına kadar şirketler tarafından gönderilen ve alınan 
toplam e-mail sayısı 319 milyar olacağı tahmin ediliyor.

E-mail ile potansiyel müşterilerinize fuar katılımınızı, 
projeleriniz ya da kampanyalarınız hakkında bilgi 
verebilirsiniz.

1. E-MAIL HESAP 
SAYISI ARTIYOR
E-mail ile pazarlama en popüler 
pazarlama araçlarından biri olmayı 
sürdürüyor.
Aktif e-mail hesabı kullanan 2019 
yılında yaklaşık 3 milyar kişiydi.

3. PAZARLAMAYI E-MAIL ILE TAMAMLAYIN
Amazon gibi şirketlerin e-mail gönderme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Her bildirimi ve 
güncellemeyi e-mail göndererek yapan firmalar, bu yöntemi pazarlama aracı olarak 
kullanıyor. Bu sayede, müşterilerinin akıllarında kalarak, bilinirlik oranlarını arttırıyorlar.

2. MOBİLİN GELİŞMESİYLE 
E-MAIL HIZLI, DUYARLI BİR 
PAZARLAMA KANALINA 
DÖNÜŞTÜ
Mobil kullananlar günde ortalama 29 dakika 
e-maillerini kontrol ediyor. Profesyonellerin %86'sı iş 
süreçleri ile ilgili tüm iletişimi mobil üzerinden sağlıyor.

1. Adım
E-mail kişi listenizi 
oluşturun ve içeriklerinin 
konu başlıklarını 
belirleyin. Hazırladığınız 
listeye ne kadar detay 
girerseniz hedeflerinize 
ulaşmanız o kadar kolay 
olacaktır.

2. Adım
E-mail içeriklerinizi 
hedef kitlenize göre 
özelleştirin. İlk adımda 
oluşturduğunuz listeyi 
gruplara ayırarak fuar ve 
projeleriniz hakkında 
gönderiler yapın.

3. Adım
Salon/Stant bilgilerinizin 
yer aldığı e-mail gönderin 
ve fuara katılacağınızı 
hatırlatın.

Fuardan sonra
Müşterilerinize 
"Standımızı ziyaret 
ettiğiniz için teşekkür 
ederiz" konulu bir e-mail 
göndermeyi unutmayın. 
Firmalarla ilgili daha fazla 
edinebileceğiniz bir form 
da ekleyerek, 
doldurmalarını 
isteyebilirsiniz.

ÖNEMLİ İPUCU
Yıl içinde yaptığınız 
tüm yenilikleri, 
planladığınız 
projeleri ve 
gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz 
hedefleri anlattığınız 
detaylı bir liste 
yapın.

ÖNEMLİ İPUCU
E-mail göndermek 
için her zaman yeni 
bir projeye 
ihtiyacınız olduğunu 
düşünmeyin. Fuar 
alanında olacak 
etkinlik ve paneller 
ile ilgili de 
müşterilerinize 
e-mail göndererek, 
kendinizi 
hatırlatabilirsiniz.

ÖNEMLİ İPUCU
Şehir dışından 
gelecek 
müşterileriniz için 
fuar alanına 
ulaşımla ilgili bilgi 
verebilir, bölgedeki 
konaklama 
olanakları hakkında 
öneride 
bulanabilirsiniz.

ÖNEMLİ İPUCU
Müşterilerin fuar 
boyunca bir çok 
firmayı ziyaret 
ettiğini göz önünde 
bulundurursak, sizi 
hatırlamaları ve 
tercih etmeleri için 
fuar sonrası 
teşekkür e-maili 
göndermeniz işe 
yarayacaktır.
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E-maillerin okunurluğunu arttırmak için 
yararlanabileceğiniz ipuçları

GERİ BİLDİRİMLERİ DEĞERLENDİRMEYİ UNUTMAYIN
Yaptığınız e-mail pazarlamanızı mutlaka değerlendirin. 
Hangi içeriklerle geri dönüş aldığınızı tespit edebilmeniz çok önemli. 
Bunun için raporlama araçlarını kullanabilirsiniz.

Sonuçlara göre e-mail pazarlamanızı yönlendirebilirsiniz. 

TASLAK HAZIRLAYIN
Kısa ve anlaşılır e-mail başlığı hazırlayın 
ve göndereceğiniz metin ile bağlantılı 
olduğundan emin olun.

SİZİ FARKLI KILAN 
ÖZELLİKLERİNİZDEN 
SIKLIKLA BAHSEDİN
Yarattığınız özgün kampanyaları 
tekrarlamaktan kaçınmayın. Merak 
uyandıran içerikler kesinlikle etkili olacaktır.

İÇERİKLERİ 
KİŞİSELLEŞTİRİN
Şirket yetkililerine hitap eden 
içerikler yaratmanız dikkat çekici 
olacaktır. Ancak, kişilerin 
doğruluğunu teyit etmeyi unutmayın!

MESAJINIZI DOĞRU ŞEKİLDE İFADE 
ETTİĞİNİZDEN EMİN OLUN
Paylaşmak istediğiniz bilgileri önem sırasına göre listeleyin. 
Metinde yeterli bilgi verdiğinizi düşünüyorsanız yazının kısalığını 
ya da uzunluğunu dikkate almadan e-mail gönderebilirsiniz. 
Burada önemli olan nokta metnin sade ve anlaşılabilir bir dilde olması.

ÖZGÜN OLUN
Etkileyici, özgün ve sade içerikler yaratmaya 
çalışın. Merak uyandıran başlıklar e-maillerin 
okunma oranını arttıracaktır. E-mail tasarımı için 
hazır şablonlar kullanabilirsiniz. Odağınızı 
e-mail metnine ve konu başlığına çevirmelisiniz.
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Bizimle iletişime geçmek için:

beauty.destek@hyve.group
Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın:

Ya da bizi arayın: +90 212 291 83 10
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