
 

 
 Pazarlama hiç bu kadar kolay olmamıştı! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HİZMETLER  

Yönetilebilir Pazarlama Hizmeti 



 

 

Temel bir iş süreci olarak, pazarlama satış stratejilerinizi destekler, iletişiminizi yönlendirir, iş geliştirme 

sağlar ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurulmasına yardımcı olur.  İster son derece yetkin bir pazarlama 

departmanınız olsun, ister hiçbir pazarlama kaynağınız olmasın, MaaS şirketiniz için en iyi sonuçları elde 

etmek ve devam eden pazarlama çabalarınızı daha da geliştirmek üzere sizin adınıza çalışmak için 

tasarlanmıştır.  

 
 
 
 

 

Yönetilebilir Pazarlama Hizmeti (Maas), yeni veya 

mevcut müşterilere sahip iş ortakları için IT çözümleri, 

hizmetleri, yazılım ve donanım fırsatları yaratmaya 

yardımcı olacak bir dizi kapsamlı araç ve kaynaktır.  

MaaS, mevcut stratejilerinize ve planlarınıza uyumlu 

olacak kanal pazarlaması geliştirir ve bunların yönetimini 

tek elden gerçekleştirir.  

 
İyi pazarlama yapmak pahalı olabilir, sayısız araç ve 

kaynağa yatırım yapmayı gerektirir, her şeyi yerli yerine 

oturtmak üzere gereken zamandan bahsetmeye bile 

gerek yoktur. İş ortaklarımızın çoğu genellikle genişletilen 

sınırlı pazarlama kaynaklarına sahiptir. MaaS 

kapsamında, BLACKLION iş ortakları için mükemmel 

sonuçlar yarattığı kanıtlanan çok sayıda en iyi araç ve 

kaynağı bir araya getirmiştir. MaaS, tüm pazarlama 

fonksiyonunu dışarıdan almaya ihtiyacı olan ve hiçbir 

pazarlama kaynağı olmayan iş ortaklarından, sadece 

biraz ekstra desteğe ihtiyaç duyan iş ortaklarına kadar 

geniş bir tüketici yelpazesi için tasarlanmıştır. MaaS 

pazarlama programları, BLACKLION’un portföyünde 

bulunan pek çok lider IT şirketi tarafından 

desteklenmektedir.  

 

Bir Hizmet olarak Pazarlama (MaaS) 
 

İş ortakları için pazarlama desteği 

 

MaaS Nedir? 

 
 

MaaS’in sunmayı amaçladığı konular:  

 

Azaltılmış maliyet ve kaynaklar  

Artan pazarlama kapsamı  

Geliştirilmiş iletişim hattı  
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MaaS pazarlama başarınızı iki yolla çarpıcı biçimde arttırmak için tasarlanmıştır:  

 
MaaS Foundations – temelleri doğru şekilde ele almak 

Foundations yolu harika bir pazarlama için gerekli olan temel bina bloklarını yaratmakla ilgilidir. MaaS Foundations 

pazarlama faaliyetlerinizi destekleyecek etkili bir pazarlama stratejisi belirlemenizde size yardımcı olabilir. İş 

ortaklarımızın aşağıdaki konuları çözmelerine yardımcı olur:  

 

Şirketiniz için doğru pazarlama yönü 

Pazarlama hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz gerekli doğru pazarlama becerileri ve kaynakları  

Müşterileriniz ile başarı için doğru web stratejisi ve yapısı 

 
Foundations şu anda rekabetçi bir ortamda işinizi başarılı bir şekilde pazarlamanıza yardımcı olacak iki 

modülden oluşmaktadır:     

 

Pazarlama Planlama Atölye Çalışması   

Web Sitesi Optimizasyonu 

 
MaaS Elements – harika pazarlama sonuçları elde etmek 

MaaS Elements, planladığınız hedef ve amaçlara ulaşmanız için pazarlama faaliyetlerinizi yönetmenize yardımcı 

olacak bir dizi kapsamlı aracı ve uzmanlığı size sunarak, MaaS Foundations’ı tamamlar. Şu anda seçebileceğiniz 

altı modül vardır:  

 

Veri Geçidi 

Kampanya Önerisi Oluşturucu 

Bir Hizmet olarak Kampanya ve Web Potansiyel Müşteriler dahil, Talep Yaratma 

Baskı  

Potansiyel Müşteriler Yetiştirmek 

Referans Oluşturucu 

 

MaaS nasıl çalışır? 

 
 



 
 
 

 

Bu nedir? 

Pazarlama Planlama Atölye Çalışmaları, ne elde etmek 

istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi anlamanıza 

yardımcı olmak için tasarlanmış oturumlardır.  

BLACKLION Müşteri Temsilcinizden veya 

www.blacklionarts.com adresi üzerinden kolaylıkla 

talep edebileceğiniz birebir atölye çalışmaları yürütür. 

Bazen de, temel pazarlama prensipleri ile ilgili grup 

atölye çalışmaları yürütür.  

 
Nasıl çalışır? 

Biz, şirketinizin becerileri, ürün ve çözüm odağı, 

kaynakların kullanılabilirliği, hedefleriniz ve hedef 

kitleleriniz üzerinde çalışarak, şirketinizin hedefleriyle 

uyumlu bir pazarlama stratejisi oluşturmanıza yardımcı 

oluruz. Bu, BLACKLION’in size MaaS Elements’i ve 

etkili pazarlama planları yaratabilmek için kullanılabilir 

halde olan kaynakları ve bunların daha etkili bir 

pazarlama elde etmek üzere iş planlarınız ile nasıl 

koordineli bir hale getirilebileceğini gösterecek pratik bir 

derlemedir.  

 
Buna neden ihtiyacım var? 

Pazarlama planınız, iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı 

olacak bir yol haritasıdır. Doğru değer önermelerine ve 

pazara açılma planına sahip olmak, müşterilerin sizden 

alışveriş yapmaları için ikna edici bir gerekçe yaratır ve 

sizi rakiplerinizden ayırır. İlk adımı atarak, online 

pazarlama planlama formumuzu şu adres üzerinde 

doldurun: www.blacklionarts.com/register  
 

MaaS Fonlamaları 

Pazarlama Planlama Atölye Çalışmaları 

 
 

Nereden başlamalıyım? 

Pazarlama ile ne elde etmek 

istiyorum? 

Rakiplerimden nasıl 

ayrılırım? 

Hedeflerime nasıl ulaşırım? 

http://www.blacklionarts.com/register


 
 
 

 

Bu nedir? 

Web Sitesi Optimizasyonu, BLACKLION’in SEO ve 

içerik yönetim stratejileri yoluyla web varlığınızı en üst 

düzeye çıkarmanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak 

en son yöntemlerden bazılarını içerir.  

 
Nasıl çalışır? 

BLACKLION web sitenizi en uygun şekle getirecek ve 

şirketiniz için doğru ve güncel olmasını, sıkı çalışmasını 

sağlayacak bir dizi teknik kullanır. BLACKLION bunu, 

sitenizin etkin şekilde yapılandırılmış ve doğru içeriğe 

sahip olmasını ve şirketinizin kimliğini tamamlamasını 

sağlayacak, konusunda uzman kişileri görevlendirerek 

yapar. Ele alınan konular şunlardır: 

Buna neden ihtiyacım var? 

Bugünlerde, web siteleri sadece sahip olunması hoş 

ürünler değillerdir, kurumunuza güvenilirlik tesis ederler 

ve pazarlama stratejinizi desteklemelidirler. Web sitenizde 

doğru bilgiler olması son derece önemlidir çünkü devam 

eden tüm pazarlama faaliyetleriniz buraya trafik 

sağlamalıdır. Web sitenizin etkinliğini arttırmak, potansiyel 

müşterilerinizin gerçek müşterilere dönüşme oranını 

arttıracaktır. Neden başlamıyor ve sağlık kontrolü 

hizmetimizi talep etmiyorsunuz?   

 

Web sitesi sağlık kontrolü 

SEO hizmeti 

Ortak içerik beslemeleri 

Ismarlama içerik yaratımı 

Web sitesi tasarımı. 

Web Sitesi Optimizasyonu 

Müşterilerim aradıkları şeyleri bulabiliyorlar mı? 

Müşterilerim ne sattığımızı biliyorlar mı? 

Web sitem doğru, güncel bilgilere sahip 

mi?   

Ürün ve çözümlerimi daha iyi 

tanıtabilir miyim? 



 
 
 

 

Bu nedir? 

Veri Geçidi doğru potansiyel müşterileri hedeflemeye 

yardımcı olacak geçerli ve güncel son kullanıcı verilerinin 

kullanılmasını sağlamak üzere, BLACKLION tarafından 

sunulur.  

 
Nasıl çalışır? 

Veri Geçidine BLACKLION’in Kampanya Yöneticisi 

yoluyla erişilir ve belirli pazarlama faaliyetleriniz için bir 

hedef listesi edinmenizi ve oluşturmanızı sağlar. Veriler 

telepazarlama, e-mail pazarlama ve yazılı postalarla 

pazarlama gibi kampanyalar için kullanılabilir.  

 

 
Buna neden ihtiyacım var? 

Müşterilerden ve potansiyel müşterilerden oluşan iyi bir 

veri tabanı, herhangi bir başarılı pazarlama 

kampanyasında kritik bir bileşendir.    

Ekonomik ortam hızla değiştiği için, şirketlerin elinde 

iletişim bilgileri olan pek çok kişi taşınıyor ve işten 

ayrılıyor. Bu veri yönetimini daha da zor bir hale getiriyor.  

Bunun yanı sıra, yüksek kaliteli verileri koruma ile 

bağlantılı maliyetler hızla ve beklenmedik bir şekilde 

artabilir. BLACKLION’in Veri Geçidi, içinde yeni müşterileri 

ve işletmeleri bulabileceğiniz yeni güncel veriler sunar. Bu Veri 

Koruma Yasasına uygun olarak yapılır.  

 

Bu nedir? 

Kampanya Önerisi Oluşturucu, markanıza ve iş 

hedeflerinize uygun doğru kampanya mesajları 

oluşturarak pazara açılmanıza yardımcı olur.   

 
Nasıl çalışır? 

Bu hizmet doğru önermeye sahip olmanızı sağlamak 

üzere iki alt unsur içerir:  

 
Önerme kaynağı bulma – Uzmanlarımız, ana özellikler, 

iş faydaları veya potansiyel fırsatınızı nasıl el iyi şekilde 

değerlendirebileceğiniz ile ilgili detaylar gibi doğru IT 

tedarik materyalini edinmenize ve düzenlemenize 

yardımcı olabilir.   

 
Önerme oluşturma – Doğru bilgileri bulduğunuzda, 

önermeniz için hedef pazarlar, ideal iş unvanları, ana 

faydalar ve özellikler, niteleyici sorular ve değerlendirici 

kısa sunum gibi bir kampanya özeti oluşturmanıza 

yardımcı olabiliriz.  

 
Buna neden ihtiyacım var? 

Talep yaratma faaliyetleri, doğru önermeye sahip 

olduğunuzda çok daha önemli neticeler getirir. Pazarlama 

kampanyalarınızı bu metodik yolla yürütmek, bütünleşik 

bir faaliyetin parçası olarak kullanıldığında, yatırım 

getirisini (ROI) büyük ölçüde arttırabilir. Bu hizmeti MaaS 

Elements ile birlikte kullanarak, bir uçtan diğer uca çok 

dokunuşlu kampanyalar yürütmek üzere eksiksiz bir 

yaklaşıma sahip olursunuz.   

MaaS Elementleri  

Veri Geçidi Kampanya Önerisi Oluşturucu 
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Bu nedir? 

Bu hizmet pazara açılmak için doğru talep 

yaratma programını geliştirmenize ve bu 

programın güçlü bir ROI sağlamasına yardımcı 

olur.  

 
Nasıl çalışır? 

Talep yaratma unsuru, genel pazarlama stratejinizin 

taktiksel unsurlarını tamamlarken BLACKLION’nun 

pazarlama bilgisinden bütünüyle yararlanmanızı sağlar. 

Daha fazla fırsat geliştirmeye yardımcı olur ve iletişim 

hattını arttırır. Telepazarlama danışmanlığı, PR, reklam 

ve piyasa istihbaratından, etkinlik organizasyonuna 

/desteğine ve geri kalan her konuya kadar, BLACKLION 

kampanyanızla ilgili her konuda tamamen size özel talep 

yaratma faaliyetleri planlaması ve yönetimi sunacaktır.  

 
Bir Hizmet olarak Kampanya – BLACKLION, satış 

hedeflerinizi desteklemek üzere, hazırlıktan 

yönetime kadar, size özel bir uçtan diğer uca 

pazarlama Talep Yaratma hizmeti tesis edecektir.  

 
 Fırsat Tanımlama Hizmeti – Eğer istediğiniz tek şey 

potansiyel müşteriler oluşturmaksa, BLACKLION 

çözüme veya ürüne uyumlu fırsatları tanımladığımız 

süregelen programlar yürütür. Neden bu fırsatları 

kazanmak için başvuruda bulunmuyorsunuz? 

 

Web Müşterileri – Bu web sitenizi ziyaret eden 

şirketleri belirlemenize yardımcı olan bir hizmettir. Bu 

araçlar ile hangi şirketlerin web sitenize baktığını ve 

hangi sayfaları incelediklerini görerek, tüm potansiyel 

müşterileriniz hakkında akıllı bir profil 

oluşturabilirsiniz. Bu sadece çabalarınızı hangi 

noktaya odaklamanız gerektiğini göstermekle 

kalmaz, aynı zamanda pazarlama kampanyasına 

yatırılan para hakkında ROI kanıtı sunar. Web trafiği 

detaylarının gözünüzden kaçmasına izin vermeyin.  

 
Mümkün olduğunda, BLACKLION talep yaratma 

faaliyetlerinizi destekleyecek mali yardımlara sizin 

adınıza başvurmak, bunları güvence altına almak ve 

yönetmek üzere ilgili IT tedarikçileri ile çalışacaktır. 

Bunun yanı sıra, BLACKLION talep yaratma 

programınıza en iyi başarı şansını getirebilecek 

kanıtlanmış bir dizi İngiliz ajans ile özenli bir şekilde 

ilişkiler kurmuştur.  

 

 
Buna neden ihtiyacım var? 

Herhangi bir pazarlama faaliyeti ancak çaba sarf 

etmeye, planlama yapmaya ve kaynaklara yatırım 

yapılırsa başarılı olur. Bütünleşik, çok dokunuşlu 

pazarlama stratejileri yanıt oranlarını ve potansiyel 

iletişim hattı fırsatlarını önemli oranda arttırır. Bu, strateji 

geliştirmekle ve bir kampanyanın doğruluğunu 

kanıtlamak üzere neticeleri gösterme ihtiyacını yerine 

getirmekle ilgilidir – BLACKLION, bu hedeflere nasıl 

ulaşılabileceği hakkında bir talep yaratma ‘alet çantası’ 

sunar.   

 

  

 

 
 

Talep Yaratma 
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Bu nedir? 

Baskı, basit bir baskı talep portalı yoluyla, minimum 

sorun, yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlar ile broşürlerden 

kırtasiye malzemelerine kadar her şeyi içerir. 

 
Nasıl çalışır? 

Baskı hizmeti, ısmarlama baskı gereksinimleri için hızla 

rekabetçi fiyatlar alabileceğiniz bir internet portalıdır. 

Portal teknik baskı özelliklerinizi vermenizi, anında fiyat 

teklifi alabilmenizi, teknik baskı özelliklerini daha sonra 

kullanmak üzere kaydetmenizi ve araç yoluyla doğrudan 

sipariş verebilmenizi sağlar. Böylece, baskılı işlere 

yönelik harcamalarınızı azaltabilir ve tasarruf edebilirsiniz 

– bu tasarruf genelde %10 ile %20 oranındadır. Bunun 

yanı sıra, baskıcılar bulmak, incelemek ve ilişkilerinizi 

yönetmek için harcamanız gereken zamanı ortadan 

kaldırırsınız, çünkü bunlar sizin adınıza yapılır. İyi teknik 

baskı özellikleri yaratmak için kullanımı kolay bir web 

tabanlı sisteme erişerek, size ait zamandan tasarruf 

ederken, kalite ve marka uyumu elde edebilirsiniz.  

 
Buna neden ihtiyacım var? 

Çok dokunuşlu kampanyalar tekrar tekrar etkinliklerini 

ve olumlu müşteri yanıtı alma olasılığını arttırdıklarını 

kanıtlamıştır. Doğrudan posta gönderimi bu stratejinin 

ana parçası olmaya devam etmektedir ve pazara hızla 

açılmak için, baskı gereksinimlerinin hızlı ve en etkin 

maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi hayati önem 

taşır. MaaS baskı hizmetiyle gereksinimleriniz anında 

fiyatlandırılır ve genellikle maksimum beş iş günü 

içinde teslim edilir.  

 
 

Baskı 
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Bu nedir? 

Bu potansiyel müşteriler yetiştirerek, hiçbir fırsatın 

kaçmamasını sağladığınız bir araçtır.  

 
Nasıl çalışır? 

Pazarlama faaliyetinizi yürütürken, oluşturulan potansiyel 

müşteriler genellikle iki kategoriye girer: yüksek öncelik / 

anında fırsat olarak ele alınanlar ve daha fazla besleme 

gerektirenler. Genellikle, bu düşük dereceli fırsatlar ihmal 

edilir ve dolayısıyla, potansiyel kazanç kaybedilebilir. 

Ancak, Potansiyel Müşteriler Yetiştirerek, bu fırsatlar 

düzenli geri aramalar yapılarak ve size geri dönmelerinin 

sağlanabileceği bir seviye oluşturarak, iletişimin 

sürdürüleceği bir sistem içinde beslenebilir. Fırsatların 

durumu ile ilgili düzenli geribildirimler sunulabilir.  

 

Buna neden ihtiyacım var? 

Pazarlama harcamalarını haklı çıkarmak, herhangi bir 

pazarlama profesyoneli için hep var olan bir düşüncedir. 

Genellikle, kaynak kısıtlamaları nedeniyle, tüm fırsatlar 

doğru şekilde beslenen kampanyalardan üretilmez. 

Potansiyel Müşteriler Yetiştirerek, fırsatlar herhangi bir ek 

kaynak gerekmeden geri kazanılır, böylece ilk pazarlama 

yatırımının potansiyel getirisi en üst düzeye çıkarılır.  

 

 

Potansiyel Müşteriler Yetiştirmek 
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Bu nedir? 

Bu hizmet, yeni müşterilerde güven ve kredibilite 

oluşturmak üzere, geçmiş başarılar hakkında müşteri 

referansları derlemenize yardımcı olur.  

 
Nasıl çalışır? 

BLACKLION işletmeniz için son derece profesyonel bir 

ısmarlama müşteri referansı oluşturmak üzere, 

mesajlar, yapı, ifade tarzı, tasarım ve düzeltme 

işlemlerini formüle etmek için sizinle birlikte çalışacaktır.  

BLACKLION, başarınız hakkında artan bir farkındalık 

sağlamak için ilgili IT tedarikçileriyle müşteri 

referansınızın görünürlüğünü de arttırmaya yardımcı 

olacaktır.  

Buna neden ihtiyacım var? 

Ağızdan ağza yayılan haberler, tavsiyeler ve başarı 

belgeleri genellikle her şirketin arzulayacağı en güçlü 

satış araçlarından bazılarıdır. Başarıya ulaşılırsa 

belgelendirilmelidir ve bir vaka çalışması bir şirketin 

yeteneklerini ve profesyonelliğini doğrulamak için 

mükemmel bir kanal sunar. Bu itibarını arttırır ve 

gelecek kampanyalar ve ürün satış saldırıları için 

yatırım yapılmasını gerekçelendirir. Bir kurumun belirli 

projeleri tamamlayabileceğinin kanıtını sunar, 

rakiplerinden üstün becerilerini gösterir ve 

müşterilerden alınan geribildirimlerin duyurulmasını 

sağlar.   

 

 

 

Referans Oluşturucu 
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İş ortakları genellikle pazarda meydana gelen 

değişiklikleri izlemek ve ana tedarikçilerin piyasaya 

sürdüğü son ürün ve hizmetler hakkında güncel bilgiler 

edinmek üzere zaman bulmakta zorlanırlar. Aynı durum 

pazarlama için de geçerlidir. 

BLACKLION bununla mücadele etmek için, 9 nitelikli ve 

tecrübeli IT pazarlama profesyonelinden oluşan bir ekibe 

sahiptir. Bu kişilerin her biri tedarikçilik ve teknoloji 

konularında uzmanlığına sahiptir ve iş ortaklarımızın en 

güncel pazar, teknoloji, hizmet ve ürün bilgilerine 

zamanında erişebilmelerini sağlarlar. Pazarlama ekibimiz 

aynı zamanda, en iyi ajans ve araçların bazılarıyla çalışır 

ve bunlardan bilgi alır.   

 

Bununla birlikte, müşterilerimize sağlıklı pazarlama 

tavsiyeleri, kullanımı kolay pazarlama hizmetleri vermek, 

onlara elle tutulur fırsatlar ve somut bir yatırım getirisi 

sunan kampanyalar oluşturmakta yardımcı olacak desteği 

sağlamak üzere, sahip olduğumuz engin bilgilerden ve 

ilişkilerimizin gücünden yararlanırız. Son olarak, 

müşterilerimizin daha da çok başarılı olması için yardım 

ederiz.  

 
MaaS programı hakkında daha fazla bilgi almak için: 

www.blacklionarts.com  

 

MaaS programının sunduğu hizmetler hakkında daha 

fazla bilgi almak için, lütfen iletişime geçin: 

info@blacklionarts.com  

 
 

BLACKLION’un Pazarlama Uzmanlığı Hakkında 

mailto:maas@avnet.com


 
 

 Bilgisayar Bileşenleri & Entegre Çözümler 

Ekran Çözümleri 

Elektronik Satış Noktası Ağ 

Kurma & Güvenlik 

 Sunucu & Altyapı 

 Sunucu Bazlı Programlama 

Hizmetler 

Yazılımlar  

Depolama & SAN 

Birleşik İletişimler 

Sanallaştırma 

Kablosuz & Mobilite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BLACKLION İletişim Sanatları 
 

Saray Mah. Dr. Adnanbüyükdeniz Cad. No:4 
Akkom Office Park 2. Blok Kat:10 34768 

Ümraniye, İstanbul TÜRKİYE 
+90 216 250 35 18 
 +90 216 250 32 32 

 Info@blacklionarts.com 
 www.blacklionarts.com 

 

BLACKLION, ana teknoloji alanlarındaki 

çözümler aracılığıyla başarınızı hızlandırır:  

 


