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Aygaz, Tanı’nın sadakat programı PARO ile 
müşterilerinin değişen beklentilerine hızlı 
çözümler üretmeye devam ediyor. Tanı’nın Aygaz 
için geliştirdiği “Akıllı Kampanya Öneri Sistemi”, 
öğrenme algoritmaları kullanarak, tüketiciye 
özel kampanyalar düzenliyor. Kişiselleştirilmiş 
kampanyalar, müşterinin marka sadakatinin 
artmasına, iş gücü maliyetleri ve operasyonel 
hata riskinin azalmasına olanak sağlıyor.

Aygaz, Paro ile 
müşterilerinin 
yanında

ADVERTORIAL

elişen teknoloji, hızla de-
ğişen üretim biçimleri ve 
artan rekabet ortamı, tü-
keticilerin tercihlerinde 

de önemli değişikliklere neden oluyor. 
Ürünlerin çeşitliliği, kalitesi ve talebin 
en kısa zamanda karşılanmasının yanı 
sıra tüketicinin tercihinin ne zaman 
hangi yönde şekilleneceği gibi bilgiler 
de markalar açısından büyük önem taşı-
yor. Aygaz, değişen ve çeşitlenen müşte-
ri taleplerini en etkili şekilde karşılamak 
üzere Tanı’nın Sadakat Programı olan 
Paro ile çözümler üretiyor. 

Bu kapsamda Tanı; Aygaz müşteri-
lerini daha iyi tanıyan, onların tercih, 
ihtiyaç, tüketim davranış örüntülerinin 

önceden tahmin edilmesiyle ulaşılan 
bilgiler doğrultusunda tüketici sadaka-
tini koruyan veya artıran, ‘‘Akıllı Kam-
panya Öneri Sistemi’’ni geliştirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?
Müşterilerin tüketim alışkanlıkları üze-
rinden analizler gerçekleştiren “Akıllı 
Kampanya Öneri Sistemi” her tüketici 
için en uygun kampanyayı öneren oto-
matik bir altyapı oluşturuyor. Makine 
öğrenme algoritmaları kullanılarak 
kampanya maliyetlerini azaltan, kişi-
selleştirilmiş kampanyalarla müşteri sa-
dakatini artıran sistem, aynı zamanda iş 
gücü maliyetlerini ve operasyonel hata 
riskini de azaltıyor.

Yeni sistemle, müşterilerinin istasyonla-
ra uğrama sıklığı ve satınalma davranış-
larına göre her bir müşteriye özel (pasif/
mevcut, düzenli/düzensiz, yeni gibi) 
farklı kampanyalar tanımlayan Aygaz, 
SMS yoluyla da düzenlediği, kişiye özel 
etkinlikleri tüketicilerine ulaştırıyor. 

Akıllı Kampanya Öneri Sistemi'y-
le şimdiye kadar kampanya önerilen 
müşterilerden kontrol grubuna göre 
1,6 kat daha fazla geri dönüş sağlanmış 
ve yüzde 12 daha fazla ciro elde edilmiş 
durumda. 

AYGAZ MOBİL İLE YAKIN TEMAS
Günümüzde vazgeçilmez bir iletişim 
kanalı haline gelen mobil uygulama-
lar, müşterilerin odak noktası haline 
geldi. Aygaz mobil uygulamasıyla müş-
terisiyle yakın temasa geçerek, onların 
kampanyalara kolaylıkla katılmalarını, 
Paropuan hesabından geçmiş alışveriş 
ve puan durumunu takip etmelerini, 
kendilerine özel teklifleri değerlendir-
melerini sağlıyor. 

Tanı da mobil uygulamaya genel ve 
kişiye özel kampanya yönetimi, müşteri 
verisi toplama, raporlama ve sunma gibi 
altyapı destekleri sunuyor. Bu bağlam-
da lansman döneminde yapılan “Çeki-
liş Kampanyası” kayıtlanması da mobil 
uygulama üzerinden sağlanmış ve kaza-
nılan çekiliş hakları yine uygulama üze-
rinden anında görüntülenmişti. 

AYGAZ İSTASYONLARINDA 
GERÇEK ZAMANLI KAMPANYA 
ÖNERİSİ
İstasyonlarda dijital tabletler yoluy-
la müşterilerle anında temasa geçen 
Aygaz, alışverişleri esnasında bilgi ve 
izinlerini de alarak müşterilerine anlık 
kampanya önerisinde de bulunuyor. 
Müşteri, kendisine sunulan özel kam-
panyalardan alışverişi esnasında fayda-
lanabiliyor. Gerçek zamanlı sunulan bu 
kampanyalar, offline satınalma nokta-
sında online bir kampanya altyapısı ile 
gerçekleştiriliyor. Bu tablet altyapısı da 
yine Tanı’nın desteği ile çalışıyor. ■


