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Bitmeden Yakala Fırsatı Nedir?

Bir ürünün, Amazon.com.tr’nin en çok ziyaret edilen sayfalarından biri olan Günün Fırsatları sayfasında birkaç saatliğine
öne çıkarıldığı kısa süreli indirimli satışlardır.

Müşterilerinizi ürünlerinizi almak için cezbetmenin bir 
numaralı iş olduğunu biliyoruz. Bunu yapmanın yoluysa 
bir Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturmaktan geçiyor.

Bitmeden Yakala Fırsatı, bir ürünün Amazon.com.tr'nin 
popüler sayfası Günün Fırsatları’nda birkaç saat boyunca 
öne çıkarıldığı kısa süreli indirimli satışlardır. Bitmeden 
Yakala Fırsatı, müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine 
yardımcı olmanın harika bir yoludur. Müşterilerin indirimli 
fiyatlardan ürün satın alma olasılığı daha yüksek olduğu 
için satışları da olumlu etkiler.
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Neden bir Bitmeden Yakala Fırsatı
oluşturmalıyım?

Amazon.com.tr’nin Günün Fırsatları sayfasında bir Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturmanın birkaç avantajı vardır:

• Markanızın ve ürünlerinizin keşfedilebilirliğini artırır.
Ürününüzü Amazon.com.tr Günün Fırsatları sayfasında öne çıkararak daha önce erişemediğiniz müşterilere ürününüzü bulma 
fırsatı vereceksiniz. Önerilen herhangi bir ürün için Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturabilirsiniz. Ancak Bitmeden Yakala Fırsatı, yeni 
bir ürünü müşterilere sunma yolu olarak mükemmel bir seçimdir.

• Tüm markanız için bir Halo Etkisi oluşturur:
Bitmeden Yakala Fırsatları yayınlanırken satışlarda ani artış yaratabilir ancak bu artış Bitmeden Yakala Fırsatları takviminin 
ötesine uzanabilir. Bu duruma “Halo Etkisi” denir. Bazı satıcılar, Bitmeden Yakala Fırsatı yayınlandıktan sonraki aylarda, 
ürünlerinin artan bulunurluğuna ek olarak tüm marka katalogları için bir satış artışı yaşamıştır.

• Fazla stok veya sezon sonu envanterinden kurtulmanızı sağlar.
Fazla Amazon Lojistik (FBA) envanteriniz varsa veya sezon sonu envanterinizi satmak istiyorsanız Bitmeden Yakala Fırsatı mevcut 
Amazon Lojistik (FBA) envanterinizi satmanın iyi bir yolu olabilir.
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Not: Amazon.com.tr, Günün Fırsatları sayfasında yer alan ürünlerde satış garantisi vermez.

Bir Bitmeden Yakala Fırsatı’nı Nasıl Oluştururum?
Bir Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin

1. Seller Central Hesabınıza gidin. Reklam menüsünden 
“Fırsatlar” sekmesini tıklayın. 

2. “Fırsat Oluştur”a tıklayın. Açılan sayfada önerilerden bir 
fırsat seçin veya daha fazla öneri görmek için “Daha fazla 
uygun ürün yükle” sekmesini tıklayın. Her zaman bir öneri 
olmayabilir, dolayısıyla sık sık kontrol edin. 

3. Bitmeden Yakala Fırsatınız için ürün belirledikten sonra, 
fırsatı yayınlamak istediğiniz haftayı seçin. Amazon.com.tr, 
fırsatı seçtiğiniz hafta içinde en uygun aralıkta 
yayınlayacaktır. Fırsatı yapılandırma sayfası altında fiyat, 
stok gibi seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Son kontrolünüzü 
yaptıktan sonra, “Fırsatı Gönder” diyerek işlemi 
tamamlayabilirsiniz. 

4. Fırsat oluştuktan sonra “Görüntüle” tuşuna bastığınızda, 
fırsatı düzenleyebileceğiniz veya iptal edebileceğiniz bir 
sayfaya aktarılırsınız.
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Bir Bitmeden Yakala Fırsatı Nasıl Oluştururum?

Bir Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturduktan sonra aşağıdaki hususları kontrol edin:

1. Fırsat miktarını karşılayacak yeterli envanteriniz olduğundan emin olun.
2. Fırsatı planladıktan sonra, seçtiğiniz haftanın hangi gün ve saatinde yayınlanacağı ana ekranınıza düşer; buradan takip
ettiğinizden emin olun.
3. Fırsatınızın durumunu izleyin.
4. Bir Bitmeden Yakala Fırsatı’nı, fırsatın planlanan başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar dilediğiniz zaman kontrol
panelini kullanarak iptal edebilirsiniz.

Bu parametreler ve bir Bitmeden Yakala Fırsatı gönderme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Fırsat Oluşturma sayfasına bakın.

Uygunluk Şartları

Bitmeden Yakala Fırsatları, ürünlerin yeni olduğu, Amazon Lojistik (FBA) veya teslimatınn müşteriye doğrudan satıcı tarafından 
kendi deposundan yapıldığı ve ürün yıldız derecelendirmesi, ürün çeşitliliği durumu ve ürün uygunluğu gibi belirli kuralları 
karşıladığı sürece hemen hemen her ürün için oluşturulabilir.* Daha fazla bilgi için Ürünlerinizi Fırsatlara Uygun Hale Getirme 
bölümüne bakın.

Fırsatınızı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilgi almak için Fırsatımın Durumunu Nasıl Öğrenebilirim? sayfasına bakın.

Not: * Tüm Bitmeden Yakala Fırsatları onay gerektirir. Amazon herhangi bir Bitmeden Yakala Fırsatlarını reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/G202111550
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/G202111490
https://sellercentral.amazon.com.tr/gp/help/G202111570


Building Your Brand - Lightning Deals for Brand owners

Fırsatları oluşturmaya başlarken bu stratejileri ve en iyi uygulamaları aklınızda bulundurun.

Fırsatlar

!

Önerileri izleyin.
Her hafta yeni fırsat önerileri gelmektedir. Algoritmamız, Amazon.com.tr müşterileri için hangi ürünlerin iyi fırsatlar olacağını 
sürekli olarak gözden geçirmektedir.  Bitmede Yakala Fırsatı’na dönüştürmek istediğiniz bir öneri görürseniz hızlıca harekete 
geçin. Çünkü önerinin sonraki hafta orada olacağının bir garantisi yoktur.

Fırsatınızın durumunu izleyin
Bir fırsat gönderildikten sonra müşterilere mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunduğumuzdan emin olmak için bir 
doğrulama sürecine geçilir. Bazı fırsatlar derhal onaylanırken diğerleri uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa kaldırılabilir. Fırsatınız 
kaldırılırsa düzeltmek için neler yapabileceğinizi size anlatacağız, ancak bunun mümkün olmadığı zamanlar olabilir. 

Örneğin; ürün derecelendirmesi eşik değerimizin altına düştüyse. Fırsatınızın yayınlanması gereken süreden 24 saat öncesine 
kadar fırsatınız hala kaldırılmış durumda ise otomatik olarak iptal edilecek ve sizden ücret alınmayacaktır.

Müşteriyi aklınızda bulundurun
Fırsatları oluştururken müşterinin ürününüzle nasıl etkileşime gireceğini düşünün.

Örneğin, müşteriler düşük fiyatları ve ürünün beyaz bir arka plan üzerindeki net görüntülerini sever.

Hazır olun.
Bir Bitmeden Yakala Fırsatı oluşturarak daha fazla müşteriyi ürününüzü incelemeye ve satın almaya davet ediyorsunuz. 
Siparişlerde ani bir artış olması durumunda talebi karşılamaya hazır olun.
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Daha Fazla Bilgi
ve

Sorularınız İçin

Konuyla ilgili sorularınızı dilerseniz aşağıdaki link üzerinden 
Amazon Satıcı Destek Ekibimize destek talebi veya telefon 
üzerinden sorabilirsiniz:

sellercentral.amazon.com.tr/cu/contact-us


