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Bizlerin her gün ofiste duyduklarını, 
gördüklerini,
sen de duy istiyoruz.

Bilginin güç olduğuna, 
paylaşmanın kutsallığına inanıyoruz.

Kahveyi sade içip, 
ruh halimize göre bazen de süt koyuyoruz. 

Çayı şekersiz tercih edip, misafirlikte tek küp şeker 
atanları seviyoruz. 

Chrome sekmemizde +50 sekme açıp, 
bilgisayarlarımızı ‘‘Bunu da yarın okurum.’’
diyerek kapatıyoruz.

Waffle’a karşı pamuk şekerin masumiyetini tercih edenleri 
bağrımıza basıp, mahalle maçı yapmış nesle kapılarımızı 
her daim açıyoruz.

İstanbul’un siyahına karşı,
Ankara’nın grisini tercih ediyoruz.
Temmuz trend raporuna hoş geldin!

GANBATTE!



Messenger Reklamları Kullanıma 
Sunuldu!

Aylık kullanımı 1,2 milyar insanı aşan uygulama 
üzerinden markaların verdikleri reklamlar potansiyel 
müşteriler ile buluşturulacak. 
Reklamverenler, artık Messenger üzerinden de 
potansiyel müşterilerine erişebilecekler.

Şimdilik belirli bir Facebook kullanıcısına görünen 
reklamlar, ilerleyen günlerde tüm dünyaya sunulacak.
Facebook Messenger Reklamları ve Gelirler Ürün 
Müdürü Ted Helwick, Bu özelliğin, reklamverenlerin için 
yeni bir adım olduğu ve sayesinde her ölçekteki tüm 
işletmelerin müşterilerine ulaşmak için yeni bir araca 
sahip olacaklarını söyledi.

Messenger Reklamları sayfa reklamverenlerine Haber 
Akışı’nın yanında, Instagram ve Audience Network 
üzerinden de reklam verme olanağı da sunacak. 
Messenger’ın mobil uygulamasında yer alan reklamlara 
tıkladıklarında, kullanıcılar Messenger ya da 
yönlendirildikleri sayfa üzerinden marka ile doğrudan 
iletişim kurabilecek.



Game of Thrones ChatBot!

Ekranlara yedinci sezonu ile konuk olan Game 
of Thrones için İngiltere’de bulunan Catch
isimli ajans müthiş bir işe imza atmış. 

Bot, ejderhalar annesinin isminin nasıl telaffuz 
edileceğinden tutun, dizi ile ilgili tüm detayları 
sorduğunuz sorulara göre yanıtlıyor. 
Catch, çalışmanın tamamen ekip arasında 
karakterler için kimin ölüp kimin ölmediği 
konusunda ortaya çıkan bir tartışmadan sonra 
yapıldığını anlatmış. 

Ekip, bu çalışmayı hazırlarken Wit.ai adlı yapay 
zekâ hizmetini kullanmış ve Game of Thrones
hakkında yapılan Google aramalarından elde 
edilen en popüler sorgulamaları temel almış.
Buraya tıklayarak Game of Thrones Chatbot’a
sizler de erişebilirsiniz.

https://i0.wp.com/www.pazarlamasyon.com/wp-content/uploads/2017/07/chatbox-ekran.jpg
https://www.messenger.com/t/G0TB0T


LinkedIn’de Değişim Rüzgarları: 
Video Ekleme Özelliği Geliyor!

Kullanıcı deneyimi yönüyle kimilerine 
old school gelen, kimilerine 
“Abi adamların bir tarzı var, bilinçli olarak 
değişmiyorlar.” dedirten profesyonel iş ağı 
LinkedIn, yeni bir özelliği daha duyuruyor!

Aralık 2016’da Microsoft tarafından satın 
alınan; geçtiğimiz Nisan ayında 500 milyon 
aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan ve 
tasarımında değişikliğe giden LinkedIn, şimdi 
de video yükleme özelliği getiriyor. 
Kullanıcılarına, yatay veya dikey formatta, 
maksimum 10 dakikalık video yükleme 
imkanı tanıyan LinkedIn’in; videoların 
görüntülenme, paylaşma ve izlenme süresi 
gibi istatistiklerinin yanında, diğer sosyal 
medya platformlarından farklı olarak 
videoları izleyen kullanıcıların bilgilerini de 
paylaşacağı biliniyor. 



Instagram Hikayelerine Resimle 
Cevap Verme 
Özelliği Geldi!

Fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, 
hikayelerine video ve fotoğraf ile 
yanıtlanabilme özelliğini ekliyor.

Daha önce sadece yazı olarak yanıt 
vermemize imkan sağlayan Instagram, 
bir hikaye izlediğiniz zaman ekranın altında 
yeni bir kamera düğmesi koyarak karşı tarafa; 
bir resim, video ya da Boomerang
göndermenize olanak sağlıyor.

Instagram’ın hikayeler özelliği Instagram’ın en 
tutulan özelliklerden biri olmasının yanında 
günlük 250 milyon kullanıcısıyla Snapchat’in
önüne geçmiş durumda. 



Coca Cola Yüreklere Dokundu!

Kişiselleştirilmiş pazarlama 
kampanyalarının bir hayli hızla devam 
ettiği günümüzde 
Coca Cola’dan yine benzersiz bir reklam 
kampanyası geldi. 
Vaktiyle ‘Yahu benim de ismim var mı?’ 
diyerek saatlerce raf gezdiğimiz 
kampanyası beğenilmiş olsa gerek ki 
şirket, Share a Coke ( Bir Kola Paylaş ) 
isimli yeni kampanyasını sundu. 
Bu kapsamda 1000’den fazla isme şarkı 
hazırlandı. 
Şarkıları dinlemek için Coca Cola’nın 
kampanyaya özel hazırladığı bu
websitesine girdikten sonra arama 
kısmına isim yazarak ilgili şarkıya sizler 
de ulaşabilirsiniz. Eğer aradığınız isim 
yoksa “Sorry” isimli bir şarkı karşınıza 
çıkıyor. 

https://buy.shareacoke.com/summer


Markafoni 15 Milyon Dolar!

Türkiye’nin ilk kurulan e-ticaret sitesi olan 
markafoni geçtiğimiz ay içerisinde kapanışını 
web sitesinde yayınlamıştı. 
Şirket, temmuz ayının ilk yarısında İngiltere 
merkezli Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer 
Mahiroğlu tarafından satın alındı. 

Cafer Mahiroğlu 2007 yılında batmakta olan 
Select şirketini de satın almış ve şirketi ayağa 
kaldırmıştı. 
Mahiroğlu ayrıca 600 kişiyi bünyesinde 
çalıştıracağını da açıklamasının yanında
açıldığı günden itibaren ziyaretçi sayısının 
%80’e kadar tekrar kazanacağını ve gelecek 
planların arasında  2018 de Markofoni’nin
Avrupa’ya da açılacağını söyledi.



Facebook Yeni Sayfa 
Metriklerini Duyurdu!

Facebook’un duyurduğu; yakın gelecekte 
devreye alması beklenen metriklerden ilki; 
‘Landing page view‘.
Reklam sonrasında tıklanan linklere 
yönelik sayfaların açılma süresindeki 
kullanıcı davranışlarını ölçümleyecek. 
‘Pre impression activity breakdown’
Facebook’un reklam panelinde duyurduğu 
diğer bir özellik. Önümüzdeki 
haftalarda reklamverenlere sunulacak 
olan bu metrik ile işletmeler, reklamla 
etkileşime geçen kişilerin yeni bir ziyaretçi 
mi yoksa mevcut ziyaretçi mi olduğunu 
ölçümleyebilecek. Facebook’un yaptığı 
açıklamaya göre, Pre-impression
breakdown, özellikle ürün tavsiyesi ile 
alakalı geniş hedef kitlesi olan dinamik 
reklamlarda çok faydalı olacak.



Youtube Videolarına 
Bir Şeyler Oluyor!

Popüler video izleme sitesi Youtube, 
yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına 
en iyi deneyimi sunmak için 
çalışmalarına devam ediyor. 
Son yapılan güncelleme ile tarayıcı 
üzerinden arama yaptığınızda, sonuç 
sayfasında videonun üzerine 
gelirseniz videoların hareketlendiğini 
göreceksiniz. Youtube, kullanıcıya 
videonun içinden belirli bir kısım 
sunularak, 
küçük resmin yanında, kişinin video 
hakkında genel fikir edinmesine 
olanak sağlıyor.



İlişki PR Mı Değil Mi Bilinmez Ama Markaların Coştuğu Doğrudur!

Dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Adriana Lima ve bizim Metin Hara’nın (bildiğimiz Metin Hara diyeceğiz ama -bildiğimiz- kısmından pek 
emin olamıyoruz) aşkı, geçtiğimiz haftanın gündemine bomba gibi düştü. 
Oğlumuz kitap yazıyormuş. 

Yakın çevremize sorduğumuzda aldığımız cevaplar;
“Metin Hara kim ya?” ile en iyi ihtimalle “Yazar değil miydi o ya, ama kitabı aşırı sıkıcı, yarıda bırakmıştım.” arasında değişiyor. 
Pek büyük sayılamayacak, kendi halinde bir kitlesi olan Metin Hara’nın, bu aşk haberi sayesinde popülaritesinin orantısız büyüdüğü malum. 

Gelin görün ki adam, “PR falan değil, bu kez aşk kazandı, şiir kazandı!” diyor. 
PR olup olmadığı konusunda bir iddiamız yok. Fakat markaların bu ilişkiden anlık pazarlama çalışması yontma yeteneğini alkışlamak lazım.
İşte bu çalışmalardan bir tanesi, hepsiburada.com’dan geliyor 😊



Aklımızın Almadığı Para:
Dota II Dünya Finali!

Yedincisi düzenlenecek olan Dota 2'nin dünya finali, e-
spor tarihinin en büyük ödül havuzuna sahip turnuva 
olacak. Yazarken hadi neyse de söylenmesi bir hayli 
zor olan ödül, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 
Biz en son 20,893,865 dolarda kaldık. 

Dota 2'nin mağazasında satılan Battle Pass'in bir kısmı 
ödül havuzuna aktarıldığından, turnuva gününe kadar 
miktarın ne kadar olacağını kestirmek oldukça güç. 
Valve'ın, turnuvanın ödül havuzu için bulduğu 
dahiyane çözüm karşısında, diğer e-spor firmalarının 
ödül havuzu konusunda atak yapması oldukça 
zorlaşmış durumda. 

Dota 2 oyuncuları ise Battle Pass'in bu kadar 
satılmasının sebebi olarak co-op senaryo modunu
gösteriyor. Oyuncularının bir çoğu Çin ve Avrupa 
takımlarını favori olarak göstermekte. 13 Ağustos 
tarihinde Seattle kentinde gerçekleşecek olan turnuva 
canlı olarak izlenilecek.



Hepimizi Ateşe Verecekler:
Snapchat Gönderilerine Link Ekleme 
Özelliğini Duyurdu!

Instagram’ın ‘Hikaye’ özelliğini kendi uygulamasına 
entegre etmesiyle tahtını sarstığı Snapchat şu ara 
ataklarda. 
Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlama adına şirket, 
gönderilen snaplere link ekleme özelliğini duyurdu. 

Şimdilik ‘Discover’ ve reklam içeriklerinde kullanılacak 
olan bu özellikle Snapchat, Instagram’ın ensesinde 
olduğunu gösteriyor. 

Google’ın güvenli tarama hizmetinden çektiği bilgileri de 
kullanıcılarını olası dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar 
ve tehlikeli siteler hakkında uyarmak için de kullanana 
Snapchat, güvenlik konusunda gösterdiği hassasiyeti, 
yeni bir önizleme özelliği olan yukarı çek oku ile 
kullanıcıların zararlı linke tıklamasını önleyerek de 
gösteriyor.



Hepimizi Ateşe Verecekler II :
Google Yapay Zekâ Girişimi 
Halli Labs’i Satın Aldı!

Google, yapay zeka ve makine öğrenimi 
çözümleri üzerinde çalışan ve kurulalı henüz
4 ay olan Halli Labs şirketini satın aldı.

Google'nin bu satın alma için ödediği miktar 
açıklanmadı.
Henüz yeni bir girişim olan Halli Labs, Mayıs 
ayında Medium hesaplarında kendilerini 
tanıtan bir yazı ile hepimize merhaba demişti. 
Resmi bir şirket kurup kurmadığı, kaç çalışanı 
olduğu ve tam olarak hangi sorunları çözmek 
istediği şimdilik gizemini koruyan Halli Labs
belki de Google’ın insanlığa yön verecek yeni 
projelerinin üretiminde aracı olacak.

https://webrazzi.com/etiket/medium


Facebook ile Wi-Fi Bul!

Facebook, ücretsiz ve halka açık Wi-Fi ağlarını 
bulmasını sağlayan yeni özelliği Wi-Fi Bul ile 
kullanıcılarının kendi mobil internet paketleri yerine 
çevre işletmelerin Wi-Fi araçlarına yönlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl Wi-Fi Bul özelliğini mobilde test eden 
Facebook, bu özelliği iOS kullanıcıları için 
sınırlandırmıştı. Facebook’tan geçtiğimiz günlerde 
yapılan açıklama ile kullanıcılarının bu özelliği hem 
iOS hem de Adroid işletim sistemlerinde 
kullanabileceğini duyurdu.

Bu özelliğe erişmek için Facebook mobil 
uygulamasının 
“Daha Fazla” sekmesini ziyaret etmeniz yeterli. 



Azcık Yer Açın!
Google Görsel Arama 
Sonuçlarında 
Videolar da Gösterilecek!

Google, mobil cihazlardan yapılacak olan 
görsel aramalarında artık videolarında 
gösterileceğini duyurdu.
Şimdilik sadece Youtube üzerindeki 
videolarında geçerli olan bu özellik 
sayesinde ilgili videoların trafiklerini ciddi 
ölçüde arttırması da söz konusu. Google 
resmi sayfasında henüz böyle bir açıklama 
olmasa da İlerleyen zamanlarda diğer video 
sağlayıcıları da bu sisteme dahil edilecek mi 
bilinmiyor.



İlk Kez Madde 
Dünya'nın Yörüngesine Işınlandı!

Çinli bilim insanları, Dünya'nın yörüngesine bir 
fotonu ışınlamayı başardıklarını açıkladı. Yapılan 
duyuruda, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum 
uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığı belirtildi.

Yetkililer başarıyla sonuçlanan deneyin 'kuantum 
interneti için ilk adım' olduğunu duyurdu.
Partiküllerin fiziksel temas olmaksızın veri 
aktarımı gerçekleştirebildiği kuantum 
internetinin, hayata geçtiğinde veri aktarım 
hızında da devrim niteliğinde bir gelişme olacağı 
düşünülüyor.

Gelecekte, organları oluşturan partiküllerin 
ışınlama yoluyla da kopyalanarak veri halinde 
depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu veri 
depolarındaki organ parçacıklarıyla tedavilerin 
yapılabileceği üzerinde duruluyor.



Alışverişte Kredi Kartı Yok, Nakit Yok!

İsviçreli giyim markası Strellson e-ticaret 
alışkanlıklarımıza farklı bir ivme kazandırdı. Para 
ödemesinin veya kredi kartının kabul olmadığı alış
veriş Facebook beğenileri ile gerçekleşiyor.

Serviceplan’in Strellson için hazırladığı  "The Like Shop" 
dünyanın ilk Facebook beğenileriyle alışveriş yapılabilen 
mağazası!

Kullanıcılar karar verdikleri ürün için mağaza içinde 
kişiselleştirilmiş bir gönderi oluşturuyorlar. Kullanıcılar 
site üzerinden Facebook ile giriş yaparak profillerine 
bağlanıyor ve ilgili gönderiyi arkadaşlarıyla 
paylaşıyorlar. Gerekli beğeni sayısına ilk ulaşan kullanıcı 
ürünü alıyor. Ürünlerin fiyatları (gerekli like sayısı) 
üründen ürüne farklılık gösteriyor. 

Kampanya ile birlikte marka hem viral bir etki ile ivme 
kazanıyor hem de kullanıcılara farklı bir alışveriş
deneyimi sunulmuş oluyor. 



Narcos’un Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

1993 yılında girdiği silahlı çatışmada öldürülen 
Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı ve 
etrafında gelişen olayları konu edinen Narcos’un
üçüncü sezonundan ilk fragman Netflix sayfasında 
yayınlandı.

Bir Netflix geleneği olarak ‘Narcos’un tüm bölümleri 
aynı anda 1 Eylül’e yayınlanacak.

Dizinin ikinci sezonu hapisten firar eden Escobar’ın
Kolombiya güvenlik güçlerinden kaçışını ve karşı 
koyma çabasını anlatıyordu.
Üçüncü sezonunda ise Escobar’ın yerine Kolombiyalı 
uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez-Orejuela’nın
hayatına odaklanılacak.



Hepsiburada’nın Yeni CEO’su 
Hein Pretorius Oldu!

Hepsiburada, Hein Pretorius’u şirketin yeni CEO’su 
olarak görevlendirdiğini açıkladı. Şubat 2017’den beri 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pretorius, 
internet sektöründeki 23 yıllık deneyim sahibi. 

Kariyerinin 17 yılını e-ticaret sektörüne vermiş bir 
yönetici olan yeni CEO, Daha önce Naspers, Mail.ru 
Group gibi dünyaca ünlü şirketlerde yöneticilik 
yapmasının yanında Güney Afrika’nın ilk e-ticaret 
markası Kalahari.com’u kuran Pretorius, The Allegro 
Group’ta da CEO pozisyonunda bulunmuş bir isim.



Dijital Para Birimi Yükselişini Sürdürüyor!

Bitcoin’den sonra en değerli sanal para birimi olarak 
dikkat çeken Etherum aklımızın sınırlarını zorlamaya 
devam ediyor. Son olarak 
“0X00A651D43B6E209F5ADA45A35F92EFC0DE3A
5184” sanal cüzdan kimliğine sahip olan isimsiz 
kullanıcı, sahip olduğu 55 milyon dolar değerindeki 
kripto para varlıklarını 1 ay içinde 283 milyon dolara 
çıkardığı haberini aldık. 

11 Haziran’da Instagram üzerinde bir açıklama yapan 
isimsiz kullanıcı Ethereum sayesinde yüzde 413 kâr 
elde ettiğini söyledi.

Şimdilik Türk Lirası ile satın alınamayan Etherum, 
kullanıcıların sadece Bitcoin üzerinden satın almasına 
olanak tanıyor.
Veri madenciliği ve sanal para birimi için Google’da 
kısa bir araştırma yapmanızı mutlaka öneriyoruz.



Bir Avukata mı İhtiyacınız Var? 
[Sponsorlu İçerik Değil]

IoT ile beraber veriye ulaşmamızın kolaylığı 
bir yana, insanoğlu artık kendi için faydalı 
olanı başkalarıyla da paylaşmaya başladı.

Bunun en güzel örneklerinden biri de
Online chat-bot robotu olarak hizmet veren 
bir avukat.

Stanford Üniversitesi’nden henüz 19 
yaşındaki Joshua Browder, ‘Do Not Pay’ adını 
verdiği bu yazılımın kurucusu. Siteye 
girdiğinizde yardıma ihtiyaç duyduğunuz 
konuyu yazarak, ücretsiz biçimde tavsiye 
alabiliyorsunuz.



Buraya 
kadar 
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Buraya 
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https://www.youtube.com/watch?v=NmGfJN_JW3o


TEŞEKKÜRLER!

Youtube.com/Netvent Facebook.com/Netvent Instagram.com/Netvent Twitter.com/NetventLinkedin.com/Netvent


