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StratAgile, Teknoloji, Data 
ve Marketing alanlarının 
uzmanlıklarını tek bir çatı altında 
birleştiren Singapur merkezli bir 
pazarlama ve teknoloji ajansıdır. 

Firmaların karmaşık B2B ve B2C 
ihtiyaçlarına yönelik etkili 
çözümlerin bu üç alanın ortak 
kümesinden çıkacağına inanan 
StratAgile, global ve bölgesel 
markalara bütünleşik çözümler 
sunar. 

StratAgile

10 Ülkede Ofis

200+ Çalışan

17 Saat Diliminde
Hizmet

DATAMARKETING

TECHNOLOGY



StratAgile Türkiye ekibi ise dijital pazarlama ve teknoloji
alanında 20 yılı aşkın tecrübesi olan üst düzey
profesyonellerden oluşur. 

Amacımız, Türkiye'deki firmaların dijital değişimdeki
ihtiyaçlarını StratAgile'ın uluslararası tecrübesiyle karşılamaktır. 

Bunu yaparken müşterilerimizin taleplerinin şekillenmesinde
onlarla birlikte çalışmak, yol haritasının ve projelerin son 
şeklini almasında yardımcı olmak, agile proje süreçleri
yaratmak ve yönetmektir.

StratAgile Türkiye

Plan
Design
Strategy
Consult
Model

Singapore . UK . Malaysia . Thailand . Vietnam . India . S.Korea . Myanmar . USA . Turkey



Ne Yapıyoruz?

Data for Action Technology for Marketing Managed Services



Yapmak bir şey, yönetmek ise başka şey. 
Operasyon süreçleri giderek karmaşıklaşan, kalabalık

ekiplerin koordineli çalışmasıyla yürüyen bugünkü pazarlama

dünyasında 17 saat dilimine yayılan müşterilerimize kesintisiz

hizmet sunuyoruz.

İster kendi altyapınız üzerinde, ister birlikte kurduğumuz

sistemler üzerinde pazarlama, veri ve teknoloji

operasyonlarını yönetiyor ve raporluyoruz. 

Managed Services

“Stratejik hedefler
çoğunlukla basittir ama
bu kolay ulaşılabilir
oldukları anlamına
gelmez.”



Managed Services Cases



Operational Management

Canon EMEA

EMEA	bölgesinin	tamamında	Canon pazarlama	
iletişiminin	(Email /	SMS	/	Social /	Push)	üretim,	
yönetim	ve	raporlanması

• Kampanya Oluşturma
• Kampanya testleri
• Kampanya raporlama desteği
• Teknik destek (cihaz ve tarayıcı optimizasyonu)
• HTML5	ve CSS	yazılımı
• Email	tasarımlarındaki canlı bilgilerin (social	

feeds,	hava durumu,	geolocation	vb.)	çekilmesi
• Kampanya eteiketleme
• SQL	coding
• Aylık ISP	performans raporlama

Testing Strategy

Otomatik Kampanya
Geliştirme

(Tech&Data)

Granular Tagging

Otomatik Kampanya
Geliştirme

(SetUp&QA)

Adhoc Kampanyalar
(Tech&Data)

Adhoc Kampanyalar
(SetUp&QA)

Takip ve Ölçümleme Performans Dashboard

Optimizasyon ve
Benchmarking



Data Analytics & Insights
Telefonica UK (O2)

Consultancy
Veri Analizi ve Insights raporları ile aksiyon

önerilerinin belirlenmesi

Yılda 600 civarı düzenli ve tek seferlik farklı
raporun hazırlanması

Kampanyalar ve bayiler için

B2C ve B2B modellerinin yaratılması, düzenli
olarak revize edilerek geliştirilmesi

Exploratory Analysis & Insights  

Model Build & Update

Meta Analysis

8 kişilik bir ekiple düzenli olarak

• Veri analizi
• Raporlama
• Kampanya oluşturma ve yayına alma 

hizmeti verilmesi



Multi-Platform Integration & Content Management
Novo Nordisk

5 ülke için 13 kişilik ekip.

Sürekli güncellenen ürün sunumlarının (yılda
ortalama 600) lokalize edilerek dijital ortama
aktarılması
• Adobe CQ5’de içeriklerin yaratılıp, gözden 

geçirilip düzenlenmesi
• İş akışını içerik gözetimi, ve yerel pazarlara 

dağıtımı için kullanma
• İmaj ve video bileşenleri kullanarak sunum 

sayfalarına görsel ve videoların eklenmesi
• Sunumların kullanımını takip etmek için 

etiketleme içeriği kullanımı
• Proje Yönetimi



7Eleven bir sonraki marketini nerede açmalı?

Singapur’un en büyük telecom firması Starhub’ın
kurumsal müşterilerine hizmet verecek şekilde, 
geolocation ve transaction verilerinin şehir üzerindeki
dağılımını ve trafiğini takip etmek. Bu analiz
sonucunda müşterilere Insights raporları sunmak.

• Starhub Geolocation verisi kullanarak 7 Eleven için 
yer keşif ve alan analitik platformu yaratılması

• PaaS ( Platform As a Service) geliştirme

Big Data Analysis & Machine Learning Insights 
with Mapping Solution

• Scala &  R for analytics ile Hadoop – Spark 
altyapısı kurma, Insights araçları geliştirme

• Konum ve hareket verilerini modelleyerek 
geo-location ve real-time intelligence
çözümleri yaratmak



https://store.wacom.co.in

StratCommerce altyapısı üzerine inşa edilen Wacom 
Estore için pazarlama ve içerik yönetim hizmeti

Yönetim (Ongoing)
• Kampanya yaratma ve yönetme
• SEO bileşenlerinin de yenilendiği haftalık ürün

güncellemeleri
• Gerekli kreatif desteğin verilmesi (görsel ve metin

hazırlama)
• Haftalık ve aylık raporlar

ECommerce Management– Wacom SEA

Wacom (SEA)



Loyalty System Management

HGST

http://www.hppprogram.com

5 bölge için B2B müşteri sadakat programı 
geliştirilmesi ve yönetilmesi

• Distribütör ve perakendecileri içeren çok katmanlı 
müşteri kitlesi için sadakat programının 
tasarlanması ve geliştirilmesi

• Pazarlama araçlarının yönetimi
• Satış artırıcı ve hedefli kampanyalar
• Aylık bülten yönetimi



Operational Management

Jabra APAC

5 ülke için 6 kişilik ekip

APAC	bölgesi	için	tüm	online	ve	offline	pazarlama	
etkinliklerinin	yönetimi

• Ortak CRM yönetimi ve ambassador 
programları

• Farklı platformlarda lead generation 
kampanyaları düzenlemek

• Veri analizi ve operasyonları yönetimi
• Email kampanya geliştirilmesi
• A/B testing, SEO, SEM, Sosyal Medya

Kullanılan Platform ve Teknolojiler
Microsoft Dynamics CRM, .NET, HiCharts



Managed Services Referanslarımız

EMEA İngiltere SEA Asia

SEA Singapur SEA Global



Data for Action ve
Technology for Marketing Case Study sunumlarımıza
tr.stratagile.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi için…

Email: helloturkey@stratagile.com

Web: tr.stratagile.com

Tanışmak için…


