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Sosyal medyayı işinizin vitrini 
olarak kullanıyor olabilirsiniz. 

 
Peki vitrininize bakanlardan 

kaçını müşteriniz haline 
getirebiliyorsunuz? 

 
Türkiye'de 51 milyon aktif sosyal medya 

kullanıcısı ve her gün ortalama 3 saatlerini 

sosyal ağlarda geçiriyor. Ama onlara etkili bir 

şekilde ulaşmak ve potansiyel müşterilerinizi 

sadık birer müşteri haline getirmek başlı başına 

emek ve zaman gerektiriyor. 

Sosyal medyayı başarılı bir şekilde kullanarak 

salonunuza daha çok “doğru” insanı 

getirebilirsiniz. 

İşte kolayca uygulayabileceğiniz 

denenmiş önerilerden oluşan 

sosyal medya rehberimiz!



Markanızın istikrarını 

offline'dan online'a taşıyın. 

Güçlü ve ünlü bir salon olmanın kuralı her 

yerde aynıdır: Salonunuzda sunduğunuz 

hizmetler, sahip olduğunuz değerler ve nasıl 

bir salon olduğunuza dair net bir mesajınız 

olmalı. Sosyal medya hesaplarınız ve 

salonunuz aynı dili konuşmalı. Çok fazla kişisel 

paylaşımdan kaçınmalısınız. Ünlü kuaför 

salonlarının hesaplarını incelerseniz, 

paylaşımların profesyonel düzeyde 

tutulduğunu görebilirsiniz.

Web sitenizi güncel tutun! 

Google arama motorunun son yıllarda en 

önem verdiği nokta, web sitenizin güncel 

olmasıdır. Bu güncelliği sağlayabilmenin en 

kolay yolu da sitenize bir blog eklemek ve 

düzenli olarak, uzmanlık alanınızla ilgili 

insanların ilgisini çeken içerikleri düzenli olarak 

paylaşmaktır: “Sezonun trend kesimleri, trend 

renkleri, vb.) gibi yazılarla hem güncelliğinizi 

koruyarak arama sonuçlarında üst sıralara 

yükselebilir, hem de konunuzdaki uzmanlığınızı 

henüz müşteriniz olmayan insanlara 

gösterebilirsiniz..
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Yerel aramalarda bulunabilmeniz 

cironuzu artırır. 

Adresinizi Google'a kaydedin. Özellikle 

instagram'da her paylaşımınızda mutlaka 

bulunduğunuz semti ya da salonunuzu konum 

olarak belirtin. Bu, bulunduğunuz semt ile ilgili 

yapılan aramalarda öne çıkmanızı 

sağlayacaktır.

Sosyal medya için ayıracak bir bütçeniz yeteri 

kadar bilginiz yoksa, her sosyal ağda olmaya 

çalışmayın. Facebook ve Instagram sizin için 

gayet yeterli..
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Her sezon geçişinde Facebook, Twitter gibi 

platformlardaki kapak görsellerinizi yenileyin. 

Görsellere mutlaka insanları web sitenize ya 

da telefonunuza yönlendirecek bir metin 

ekleyin.

Müşterilerinizin e-posta adreslerini edinin ve onlara 

aylık e-postalar gönderin. İçerisinde yukarıda 

önerdiğimiz videoları ya da blog yazılarınızı 

paylaşabilirsiniz. Böylece para harcamadan onlara 

marka hatırlatması yapmış olursunuz...



Türkiye'de en çok kullanılan ikinci sosyal medya 

ağı olan Youtube'da bulunmanız, müşteri 

trafiğinizi yükseltmeniz için harika bir fırsat 

olabilir. Blogunuzdaki gibi sezon trendlerini 

anlatabilir ya da basit saç şekillendirme 

önerilerini uygulamalı olarak gösterebilir, 

5-10 dakikalık basit videolarla potansiyel 

müşterilerinizi yakalayabilirsiniz..

Hiçbir şeyi paylaşmış olmak için  paylaşmayın. 

Sosyal medya paylaşımlarınızın her birini bir 

pazarlama fırsatı olarak görün ve sadece en çok 

paylaşım alabilecek iyi içerikleri paylaşın. 

Türkçenize, imla kurallarınıza, yazım dilinizin 

profesyonelliğine özen gösterin.
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Sevgililer günü, bayram, yılbaşı, düğün sezonu 

gibi özel dönemlerin öncesinde ücretli 

reklamlar için bütçe ayırın. Sosyal medya 

reklamları, ulaşacağınız insanların sayısını hayli 

artıracağı için fiyat-performans açısından 

küçük ve orta işletmeler için en etkili reklam 

aracıdır.



Sosyal medya ile kazancınızı katlamak için 

düzenli olarak paylaşım yapmayı, 

size yapılan yorumları kısa sürede yanıtlamayı, 

takip eden kişilerin gönderilerini beğenmeyi 

kısaca birkaç günlüğüne değil, 

her an sosyal olmayı ihmal etmeyin.
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Markaları Dijitalleştirir > Girişimleri Markalaştırır

Çoğu girişimci ve küçük-orta ölçekli firma, 

sosyal medyada varlık göstermek istemesine rağmen, 

tüm sosyal medya kanallarını etkili bir şekilde 

kullanmaya zaman bulamıyor. 

 

 

Dijital Marka Ajansı, 

markanızın online müşterileri için 

dijital dünyadaki vitrinini sizin için dekore eden 

bir dijital marka iletişim ajansıdır. 

Sosyal medya ve özgün web içerikleri üreterek 

marka hikayenizin daha çok insana ulaşmasını 

sağlar.

İşlerini büyütmek isteyen ama bir dijital ajans ile 

çalışmak için yüksek bütçeler ayıramayacak olan 

kobi ve işletmeler için Dijital Marka Ajansı, farklı 

ihtiyaçlara uygun sosyal medya paketleri ile iş 

yükünüzü hafifletir

www.dijitalmarkaajansi.com

http://www.dijitalmarkaajansi.com/

