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Günümüzde kimsenin tartışmadığı bir gerçek var – işiniz ne olursa olsun dijital pazarlama stratejisi şart. Dijital stratejinizi 

ister kurum içinde ister dış kaynak kullanarak oluşturun bu gerçek değişmiyor. Aşağıda başarılı bir dijital stratejinin içermesi

gereken boyutlara kısaca göz atıyoruz.



ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU

Kısaca SEO olarak ifade edilen arama motoru 

optimizasyonu internet sitenizin içeriklerinin, yerleşiminin, 

bağlantılarının ve kodlarının kullanıcı aramalarında üst 

sıralarda gösterilecek şekilde düzenlenmesi ve 

güncellenmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmalara göre 

arama sonuçlarında en üst sırada yer alan internet siteleri 

tıklamaların yaklaşık üçte birini alıyor. Bu oran ikinci ve 

üçüncü sıradaki siteler için sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 

11’e düşüyor. Oteliniz internet sitesi arama sonuçlarında 

ikinci sayfada görünüyorsa tıklanma olasılığı yaklaşık 

yüzde 1’dir (hatta daha da düşük). Bu nedenle SEO dijital 

pazarlama stratejisinde kritik öneme sahiptir.
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YEREL SEO

Google’da zaman zaman belirli bir bölgedeki otel 

aramalarının normal arama sonuçları değil de otelleri 

adresleri, telefon numaraları ve fotoğrafları ile listeleyen 

sonuçlar döndürdüğüne dikkat ettiniz mi? Bu Google’ın 

“Benim İşletmem” özelliğidir. Benim İşletmem Profilinize 

irtibat bilgilerinizi, otelinizin fotoğraflarını, oteliniz hakkında 

kısa açıklamalarınızı ya da dilerseniz fiyat bilgilerinizi 

girerek arama sonuçlarında öne çıkma fırsatı elde 

edebilirsiniz.
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İÇERİK PAZARLAMA

İnternet sitenize, uygun anahtar kelimelerini içeren 

bilgilendirici ve nitelikli içerikler eklemek arama 

sonuçlarında üst sıralarda listelenme şansınızı 

arttıracaktır. İçerik pazarlama olarak tanımlanan gelişmiş 

ve sistematik şekilde içerik ekleme sayesinde daha fazla 

potansiyel kullanıcıya ulaşabilirsiniz. Bunun için elinizde 

blog gönderileri, makaleler, açıklamalar gibi çok çeşitli 

olanaklar vardır. Örneğin, sadece otelinize değil otelinizin 

bulunduğu bölgeye ilişkin bilgiler de verebilirsiniz.
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SOSYAL MEDYA

Otel müşterilerinin neredeyse üçte ikisi arama ve satın 

alma süreçlerinde bir veya daha fazla sosyal ağ 

platformunu kullanıyor. 

Sosyal medya kanallarının sürekli olarak çeşitlendiği 

gerçeği karşısında video, kullanıcı yorumu, duyuru, 

fotoğraf gibi iletişimlerde farklı sosyal medya kanalları için 

farklı stratejiler belirlemeniz gerekebilir.
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TIKLAMA BAŞINA MALİYETLİ REKLAMLAR

Özellikle yoğun rekabet yaşanan lokasyonlar için 

yukarıdaki ücretsiz stratejiler yeterli gelmeyebilir. Bu 

durumda otelinizin internetteki görünürlüğünü arttırmada 

tıklama başına maliyetli (TBM) reklamlardan destek 

alabilirsiniz. Google’da yapılan aramalar organik adı da 

verilen normal sonuçlar yanında ücretli reklamlar da 

döndürür. Doğru anahtar kelimeleri hedefleyen TBM 

reklamlar internet sitenizin tıklama sayılarında dramatik 

artışlar sağlayabilir.
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Son olarak dikkat edilmesi gereken nokta; dijital stratejilerin sadece bilgisayarları değil, mobil aygıtlar hatta internete 

bağlanan televizyonlar gibi farklı cihazları da hesaba katması gerektiğidir. Özellikle mobil aygıtlar ağırlıklarını her geçen gün 

arttırıyor ve birçok şirketin  “önce mobil” felsefesini benimsenmiş durumda.



TEŞEKKÜRLER…

www.icibot.com



İcibot (Innovative Conversational Interaction Robot) her 

konuk için özel bir otel asistanıdır. Otel misafirleri ve otel

personeli arasındaki bağlantıyı Facebook Messenger 

üzerinden sağlayan, misafirleriniz ile bağ kurmanızı, satış
öncesinden satış sonrasına kadar tüm misafir ilişkileri

sürecinizi yeni bir teknoloji ile yönetmenizi sağlayan

entegre bir sistemdir. 
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• Yeni bir satış kanalı açar,
• Müşterinin taleplerini hızlıca 

yönetir,
• Tüm misafir taleplerinden anlık 

haberdar eder,
• Aksaklıklardan anında haberdar 

olabilirsiniz,
• Negatif yorumlarınızın azalmasını 

sağlar,
• Tekrar gelme sıklığının artmasını 

sağlar,
• Müşteri sadakatini arttırır.
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• Otel hakkında tüm bilgileri aktarır,
• Rezervasyon yapar,
• Her sorununu hızlıca sadece 

Facebook MESSENGER’dan çözer,
• Kusursuz bir tatil deneyimi için 

özel tatil asistanlığını yapar.

Misafirler için;Oteller için;

DEMO İSTEYİN!


