
 Promosyon Yönetimi
 Nedir ?
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Promosyon Sisteminin amacı, herhangi bir ürünün başka bir 
ürün ile yada herhangi bir ürün grubunun başka bir ürün grubu 
ile kampanyalı bir şekilde satılmasını sağlamak veya sepetin 
toplamı belli bir tutarı geçiyorsa o sepetteki ürünlere 
kampanya yada indirim uygulamasını gerçekleştirmek.
Promosyonlar firmalar için iş arttırımı sağlar ve müşteri 
kazandırır.Firmalar istediği kampanyaları promosyon kazandırır.Firmalar istediği kampanyaları promosyon 

yönetimine tanıtırsa müşterilere ve çalışanlara daha pratiklik 
ve avantaj sağlar. 
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Tüm pazarlama stratejileri arasında en çok tercih edilen ilk 
yöntem kampanyalardır. Ürünlerin birlikte pazarlanması, 

gruplar arasında ilişki kurularak indirim sağlanması ve marka 
ilişkilendirerek indirimlerin sağlanması Promosyon yönetimi 

ile mümkündür. Satış stratejileri içerisinde "satış promosyonları" 
ve "kampanyalar" özellikle perakende sektöründe en çok 

kullanılan yöntemdir. Rekabet koşullarının değişmesi ve zaman kullanılan yöntemdir. Rekabet koşullarının değişmesi ve zaman 
zaman ağırlaşması ile işletmelerin, ciro artışına yönelik satış 
promosyonlarını ve kampanyalarını çok dikkatli bir şekilde 
yönetmesi gerekmektedir. Pazar analizi iyi yapılmış bir satış 
promosyon kampanyası hem marka bilinirliğini hem de ciro 

artışını önemli ölçüde artırmaktadır.
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Kampanyalar ile müşterinin her alımını yöneterek izleyerek, 
başarılı ve etkili kampanyalar yöneterek,müşteri 

memnuniyetini ve sadakatini arttırmak ve daha fazla gelir 
edebilmek için güçlü bir promosyon yönetim sistemi sağlar.
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Ürün Bazlı Promosyonda Örnek Senaryolar
-X tane A ürününü alana X tane A ürünü bedava.
-X tane A veya B ürünü alana C ürünü bedava.
-X tane A ve B ürününü birlikte alana C ürünü bedava.
-A ürününden X tane alana X tane B ve X tane C ürünü bedava.
-A ürününden X TL'lik alışverişe B ve C ürünü bedava.
-A veya B ürününü alana X tane C ürünü %X indirimli.-A veya B ürününü alana X tane C ürünü %X indirimli.
-A ürününden X TL'lik alışverişe B ürünü %X indirimli.
-A, B, C ürünlerinden herhangi birini alana %X indirim.
-A, B, C ürünlerini birlikte alana %X indirim.
-A ürününden X tane alana %X indirim.
-A veya B ürününden X TL'lik alışverişe C ürünü %X indirimli.
-A ürününü alana B ve C  ürünleri %X indirimli.
-A ve B ürününü alana C ürünü  X TL.-A ve B ürününü alana C ürünü  X TL.
-A veya B ürününü alana C ürünü  X TL.
-A ürününü alana B ürünü X TL indirimli.
-A ürününü alana B ürünü X TL.
-A ve B ürününden X TL alana C ürünü X TL.
-A ürününden X TL alana B ürünü X TL indirimli.
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Kategori ve Marka Bazlı Promosyon
Kategori bazlı promosyonda belirlediğiniz bir kategoride 
ürün alındığında indirim veya sabit fiyat olarak promosyon 
tanımlayabilirsiniz. Promosyonda tarih aralığı belirleyerek 
sadece o tarihler arasında geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.
Belli bir kategori veya markada ürün alındığında ayrıca 
promosyonlu ürün tanımlayabilir bu ürün için bedava ya da promosyonlu ürün tanımlayabilir bu ürün için bedava ya da 
indirimli olarak tanımlama yapabilirsiniz.
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Kategori ve Marka Bazlı Promosyonunda Örnek Senaryolar
-X kategorisinden Y markalı bir ürün alınırsa %X indirim. 
-X kategorisinden Y markalı bir ürün alınırsa X TL indirim.
-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa sabit fiyat X TL.
-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa A ürünü bedava.
-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa A ürünü X TL indirimli. 
-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa A ürünü %X indirimli.-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa A ürünü %X indirimli.
-X kategorisinden Y markalı X adet ürün alınırsa A ürünü X TL.
-X kategorisinden X adet Y markalı ürün alınırsa X tane A ürünü bedava.
-Y markalı X adet ürün alana X adet A ürünü bedava.
-Y markalı X adet ürün alana X adet A ürünü %X indirimli.
-Y markalı X adet ürün alana X adet A ürünü  X TL.
-Y markalı X adet ürün alana X adet A ürünü  X TL indirimli.
-X kategorisinden X adet ürün alana X adet A ürünü bedava.-X kategorisinden X adet ürün alana X adet A ürünü bedava.
-X kategorisinden X adet ürün alana X adet A ürünü %X indirimli.
-X kategorisinden X adet ürün alana X adete Kadar A ürünü X TL.
-X kategorisinden X adet ürün alana X adet A ürünü X TL indirimli.
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Tüm  soru ve talepleriniz için 
aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize 

7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi için : 0850 441 7 441
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