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Neler öğreneceksiniz? 
Ürün Açıklamasındaki zengin metin ve görsellerle ürünlerinizin öne çıkmasını 

sağlayın, müşterileri marka hikayenizle buluşturun ve ürün özelliklerinizi tüm 

detaylarıyla öğrenmelerine yardımcı olun. Detay sayfalarınıza A+ içerik eklemek 

satışları artırabilir ve reklamların ve fırsatların performansını iyileştirebilir. A+ 

içerik, müşterilerin sorularını onlar sormadan önce yanıtlayarak iadeleri ve kötü 

yorumları da azaltabilir. Bu özellik yalnızca Amazon Marka Kaydı aracılığıyla 

onaylanan Satış Ortaklarının yanı sıra yönetilen belirli satış programlarındaki yeni 

marka sahipleri tarafından kullanılabilir. 



MARKANIZI OLUŞTURUN 

2 A+ İçerik En İyi Uygulamalar 

 

 

“ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markanızın hikayesini 
paylaşmak ve müşterileri 
ürününüz hakkında 
eğitmek, müşterilerde 
marka farkındalığı 
oluşturmaya yardımcı olur. 
A+ içerik aracı, 
müşterilerinizin ilgisini 
çekmek ve ürünlerinizden 
birini satın almayı 
düşündüklerinde daha fazla 
bilgi sağlamak için zengin 
görseller, metinler ve 
karşılaştırma modülleri 
ekleyerek bunu yapmanıza 
olanak tanır. 

 

Amazon 

sayfalarımızdaki A+ 

içerik ürünümüzü 

sergilememiz için çok 

güçlü bir yoldur. ”

Standart detay sayfası ürün açıklaması 

 
 A+ içerik ürün açıklaması

A+ 

 
Detay sayfasında A+ içeriğin bulunmasının daha fazla Müşteri 

çektiği ve içerik sayfaya eklendikten sonra satışların ortalama 

%5,6* oranında artmasına yardımcı olabileceği görülmüştür. 

içer ik  nedir? 

1) 90 günlük bir süre boyunca ABD'de 173 bin ASIN üzerinde yürütülen 2018 analizine dayanmaktadır. Sonuçlar; içerik kalitesi, 
ürün fiyatı ve ürün kategorisi dahil olmak üzere çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebilir. 2) Bu çalışma, şirket içi araştırmalara 
dayanmaktadır ve gelecekteki satışların garantisi değildir. 
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Neden 
detay sayfalarıma A+ içerik eklemeliyim? 

 
 

 

İyi bir A+ içerik oluşturmak müşteriyi ve neden ürününüzü satın almadıklarını 

anlamaktan geçer. Müşterilerinizin satın alma engellerini anlayarak 

pazarlama içeriğinizdeki bu engelleri aşmak için bir strateji geliştirebilirsiniz. 
 
 

Ürün detay sayfası, müşteri ile etkileşim noktanızdır. İlgilerini çeken, ürünleriniz hakkında eğiten ve markanız 

hakkında onları heyecanlandıran içeriğe sahip olmak satın alma ve marka bilinirliğini artırmanın anahtarıdır. Bir detay 

sayfasına A+ içerik eklemenin daha fazla müşteri çektiği ve satışlarda artışa yol açabileceği görülmüştür. 

 
 

Bir ASIN'e A+ içerik eklemenin 

faydalarına şunlar dahildir: 
 

Karar vermeye yardımcı olma 
Detay sayfalarına A+ içerik eklemek, müşterileri satın 

almaya ikna etmeye yardımcı olabilecek daha fazla detay 

sağlayarak bir ürünü satın alma konusunda kararsız kalan 

müşterilerin karar vermesine yardımcı olabilir. 

 

Trafiği artırma 
Detay sayfanıza A+ içerik eklemek, ürününüzün 

bulunabilirliğini iyileştirebilir 

 

Satışları artırma 
Ürününüzün detay sayfasına yüksek kaliteli A+ içerik 

eklemek potansiyel olarak trafiğinizi ve ürününüzün satışını 

artırabilir 

Müşteri iadelerini ve olumsuz yorumları 
azaltma  

Müşterilere belirli özellik detayları, işlevsellik ve 

teknik özellikler dahil olmak üzere 

ürününüz hakkında daha fazla bilgi sağlamak daha 

bilinçli bir satın alma kararı vermelerine yardımcı olur. 

Bu da üründen memnun kalmayan alıcılardan daha az iade 

talebi ve  daha az olumsuz müşteri yorumu almanızı 

sağlar. 

 

Ürününüzün tekrar satın alınması için teşvik 
Marka hikayenizi ve ürünleriniz hakkında daha fazla bilgi 

paylaşmak müşterileri diğer ürünlerinizi keşfetmeye 

yönlendirerek ve markanızdan tekrar ürün satın alma 

olasılıklarını artırarak sadık bir müşteri tabanı geliştirmeye 

yardımcı olabilir.
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“[A+ içerik] ile optimize ettiğimiz 
ASIN'lerden birinin satışa dönüşme 
oranı geçen yıl katlanarak artan 
satışlarla birlikte %40 arttı. 
ASIN'lerimizin stratejik kullanımı 
ulaşmaya çalıştığımız etkileyici 
sonuçları açıkça ortaya koydu. Bu 
nedenle başarıyı en üst düzeye 
çıkarmak için gelecekte bu stratejiyi 
genişletmeye devam edeceğiz.” 

~ Etekcity Corporation, Ev Dekorasyonu 
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Detay sayfalarıma  

nasıl A+ içerik eklerim? 
A+ Düzenleyici aracına erişmek için kaydolun ve Amazon Marka Kaydı tarafından onay alın. Henüz 

kaydolmadıysanız bu Yardım sayfasındaki Marka Kaydına Başvur bölümüne bakın ve “Yeni bir 

marka kaydet” seçeneğine tıklayın. 
 
 

1 Seller Central'daki 
Reklam açılır menüsünden 

A+ İçerik Yöneticisi’ni seçin. 
 

2 İçerik eklemek istediğiniz ürünün 
SKU'sunu girin. 

Ana düzeyde içerik 

eklerseniz şablon her alt ürün 

için de yayınlanır. 

3 Mevcut modüllerden seçin veya 
önceden tanımlanmış 
şablonlardan birini seçin 

 

4 Sayfanın üst kısmındaki 
adımları izleyin: 

Ayrılan alanı en etkin şekilde 

kullanacak görseller ekleyin, 

ürününüzün detaylarını veya 

özelliklerini açıklamak için 

belirlenen metin kutularına 

metin ekleyin. 

5 Tüm görsellerin doğru şekilde 

yüklendiğinden 
ve müşterilere markanızla 

tutarlı bir deneyim sağlamak 

üzere diğer markalı sayfalarınıza 

benzediğinden emin olmak için 

sayfayı gözden geçirin. 

 

6 İnceleme 7 iş günü sürebilir (en 

yüksek düzey dönemlerde daha 

uzun) ve içerik durumu, 

panelinizde güncellenir. 

Onaylanan içeriğin görünmesi 24 

saat sürebilir. 

7 İçerik gönderiminiz onaylanmazsa 
sayfayı değiştirmek için 

panelinizde “düzenle” seçeneğini 

belirleyin ve ardından yeniden 

gönderin. İçeriğinizi düzenlemek 

ve yeniden göndermek zorunda 

kalmamak için içeriğinizin şu 

özelliklere sahip olduğundan 

emin olun: 

• Masaüstü ve mobil cihazlarda 

görüntülenebilen 

net görsellere sahip olma. 

• Yazım veya dil bilgisi 

hataları içermeme. 

• Belirli fiyatlandırma veya 

promosyon detaylarını 

içermeme. 

• Garantilere, güvencelere, 

müşteri hizmetlerine, web 

sitelerine veya iletişim 

bilgilerine atıfta bulunmama 

• A+ talimatlarına uygun olma 

İpucu 
Ürün hattınızdaki 
özellikleri 
vurgulamak için 
Karşılaştırma 
Tablosu modülünü 
kullanın. Bu modül 
daha yüksek satış 
artışı ile ilişkilidir. 

https://brandregistry.amazon.com.tr/
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En İyi A+ İçerik Uygulamaları 
A+ içerik kullanmaya başlarken aşağıdaki stratejileri ve en iyi uygulamaları aklınızda bulundurun: 

 

 

İpucu 1 

Marka hikayenizden bahsedin 
Müşterilerinizi 

markanızın geçmişiyle, değerleriyle 

ve markanızı benzersiz kılan 

unsurlarla buluşturun. Ürünlerinizi 

kullanım sırasında göstermek için 

reklam bandı görselleri kullanın. 

Tutarlı bir marka deneyimi 

yaratmak için marka logonuzu öne 

çıkarın ve tüm ASIN'lerinize içerik 

ekleyin. 

 

İpucu 2 

Ürün değeri konusunda 

müşterileri eğitin  
Müşterilerin ürün özellikleriniz ve 

yapınız konusunda uzman gibi 

hissetmelerine yardımcı olun. 

Belirli kelimeler ve sayılarla 

detaylı açıklamalar daha yüksek 

satış artışı ile ilişkilendirilir. 

Yardımsever ve samimi olun ve 

çok fazla genel “satış” metni 

kullanmayın. 

 

İpucu 3 

Müşterilerinizi 
tanıyın ve satın 
alma engellerinin 
farkında olun 
İadeleri ve kötü yorumları azaltmak 

için müşterilerinizin en yaygın 

endişelerini giderdiğinizden emin olun. 

Hangi konuları kapsamanız gerektiğini 

belirlemek için müşteri yorumlarından, 

iadelerden ve müşteri iletişiminden 

bilgiler edinin. 

A+ içeriği iyi yapan nedir?  
Görsel 

ürünü 

kullanılırken 

gösterir ve 

markanın 

kimliğini ve 

değerlerini 

temsil eder 
 

Görüntüye eklenen  metin 

mobil cihazlarda 

okunabilecek kadar 

büyüktür 
 

 

 

 

Detaylı özellik bilgileri 

belirli veriler içerir ve 

yararlı, bilgilendirici 

ton kullanılarak 

yazılmıştır 
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En İyi A+ İçerik Uygulamaları 
A+ içerik kullanmaya başlarken aşağıdaki stratejileri ve en iyi uygulamaları aklınızda bulundurun: 

 

A+ içeriği iyi yapan nedir? 

Markanın Misyonunu ve Benzersizliğini Tanımlama 

 

 

Müşteriyi 
Bilgilendirmek İçin 
Alanı İyi Kullanma 

 
İpucu 4 

Profesyonel 
kalitede 
görseller 
kullanın 
Ürün özelliklerini vurgulayan veya 

ürününüzü kullanımda gösteren 

yüksek çözünürlüklü görseller daha 

yüksek satış artışıyla ilişkilendirilir. 

Müşteriler ürün hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için bu içeriği 

kullanır. Bu nedenle ürünü 

yansıtmayan genel veya yaşam tarzı 

görsellerinden kaçının. Görselinize 

marka metni eklerseniz mobil 

cihazlarda okunabilecek kadar 

büyük olduğundan emin olun. 

 
İpucu 5 

Alanınızı verimli kullanın 
A+ içerik modülleri, alan 

kullanımınızı en üst düzeye 

çıkarırken bilgileri iletmek için 

kullanabileceğiniz özel gölgeleme 

ve biçimlendirmeye sahip alanlar 

da dahil olmak üzere 100'den fazla 

görsel ve metin alanı 

kombinasyonu sunar. 

İçerik eklemeden önce mevcut 

modülleri araştırın ve hikaye 

panoları oluşturun. Ayrıca 

görsellere metin gömmek yerine 

mevcut metin alanlarını kullanmak 

SEO'ya yardımcı olabilir. 

 

Daha fazla bilgi için 

Ek detaylar ve A+ içerik 

oluşturmak için 

aşağıdaki kaynakları 

ziyaret edin 

Seller Central A+ 

Sayfası A+ içeriğe 

detaylı genel bakış 

İşte birkaç yüksek kaliteli 

A+ örneği:  

Tüketici Elektroniği 

Giyim 

Bilgisayar 
 

https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G202134820
https://sellercentral.amazon.com.tr/help/hub/reference/G202134820
https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerLine-Select-Type-C-Lightning/dp/B07TZS4RWW
https://www.amazon.com.tr/DeFacto-V4946AZ-Anna-Skinny-Y%C3%BCksek-Pantolon/dp/B09H7T2TTT
https://www.amazon.com.tr/Monster-V17-1-3-RTX3050-Max-Performance-Freedos/dp/B0974MCFXG
https://www.amazon.com.tr/Monster-V17-1-3-RTX3050-Max-Performance-Freedos/dp/B0974MCFXG

