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Açık Kart, her zaman 
müşteriyi odağa koyuyor

Açık Kart İş Geliştirme 
ve Müşteri İlişkileri 
Direktörü İdil Laslo, 
“Açık Kart olarak, 
müşterilerimizin iş 
ihtiyaçlarına uygun 
anahtar teslim ‘terzi 
dikişi’ diyebileceğimiz 
sadakat, ödeme 
sistemleri ve danışmanlık 
hizmetlerini kapsayan 
bütünleşik pazarlama 
çözümleri sunuyoruz. 
Üç ülkede 30’dan fazla 
şehirde 50’ye yakın AVM 
ve 100’ü aşkın perakende 
markasına hizmet 
veriyoruz” diye konuştu.

Açık Kart olarak AVM sektörüne yönelik 
olarak sunduğunuz hizmet ve çözüm-
lerden kısaca bahseder misiniz? Çö-
zümlerinizde önem vererek uyguladığı-
nız kriterler nelerdir?
Günümüzde AVM’lerin sayısı artma-
ya devam ediyor. Biz de bu noktada 
AVM’lerin birbirlerinden farklılaşmak için 
marka karması dışında üzerine oynaya-
bilecekleri bir oyun alanı yaratıyoruz: 
müşteri deneyimi. Her deneyim kendine 
hastır ve yaşayan kişiye göre taşıdığı değer 
değişir. Deneyimin farklılaştırılması için 
gerekli teknolojiyi ve bilgimizi danışman-
lık olarak sunuyoruz. Müşteri programla-
rı, veri yönetimi, veri analizi ve iş süreçle-
ri için anlamlı yorumlamaların yapılması 
gibi müşteri deneyimine odaklı geniş bir 
yelpazede hizmet veriyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz kampanyalarda 
hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Müş-
teri memnuniyeti yönündeki çalışmala-
rınızı özetler misiniz?
Her bir kampanya bir müşteri iç görüsü 
ile gelişimine başlıyor. İşte bu iç görüyü 

yakalayıp ona uygun çözümler ürettiğiniz 
noktada kampanyanın başarılı olma ihti-
mali artıyor. Hem kendi müşterilerimize 
hem de müşterilerimizin müşterilerine bu 
yaklaşımla kampanya ve proje üretiyoruz. 
Sonuç itibariyle problemini çözdüğünüz 
kitlelerde de bu doğrultuda bir memnu-
niyet oluşuyor.

Müşteri programlarınız hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 
Firmalara ihtiyaçlarına göre farklı sevi-
yelerde müşteri programları desteği ve-
riyoruz. Sadece altyapıyı veya altyapı ile 
raporlamayı içeren müşteri programı hiz-
metlerimiz olduğu gibi; program yöneti-
mini de içine alan bütün süreçlerinin ta-
rafımızca yönetildiği çalışma metotlarımız 
da bulunuyor.

Açık Kart hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz? Sistem nasıl işliyor? 
2012 yılında kurulan Açık Kart olarak, 
müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına uygun 
anahtar teslim “terzi dikişi” diyebileceği-
miz sadakat, ödeme sistemleri ve danış-
manlık hizmetlerini kapsayan bütünleşik 
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pazarlama çözümleri sunuyoruz. Ekibi-
miz yaratıcı, dinamik ve gelişime açık bi-
reylerden oluşuyor. Konularında uzman 
pazarlama, iş geliştirme, veri analisti, ya-
zılım mühendisi gibi ekip arkadaşlarımız 
var. Açık Kart olarak stratejik pazarlama, 
danışmanlık, veri analizi ve yazılım ko-
nularında içgörü ve bilgi sahibiyiz. Üç 
ülkede 30’dan fazla şehirde 50’ye yakın 
AVM ve 100’ü aşkın perakende marka-
sına hizmet veriyoruz. Yüzde 100 bulut 
tabanlı çalışan GAIA CRM platformuyla 
kampanya, sadakat ve ödeme sistemleri-
ni tek çatı altında birleştirip 360 derece 
omni-channel müşteri etkileşimini sağla-
yarak gerçek zamanlı olarak müşterileri-
mize hizmet sunuyoruz. 

Açık Kart’ın sunduğu hizmetlerin farklı 
ve ayrıcalıklı yanlarını okuyucularımız-
la paylaşır mısınız?
İşlerimizde her zaman müşteriyi odağa 
koyuyoruz. Bunu yaparken de teknolo-

jinin sunduğu olanaklardan maksimum 
seviyede yararlanıyoruz. Dolayısıyla bu 
birliktelik günceli takip eden ve çözüm 
sunan yeni projeler üretmemize vesile 
oluyor.

AVM sektörünün geleceğini nasıl gö-
rüyorsunuz? AVM’ler hangi stratejileri 
uygulayarak ayakta kalabilir?
Her sektörde olduğu gibi hayatta kalacak 
olan değişimlere adapte olabilendir. AVM 
yönetimlerinin trafiği hareketlendirmek 
için yaptıkları etkinliklerde harcadıkları 
emeği takdir etmemek mümkün değil. 
Ancak Açık Kart olarak inancımız öl-
çümlenebilen işlerin yönetilebilir olduğu 
yönünde dolayısıyla yapılan tüm pazar-
lama faaliyetlerinin ölçümlenme temeli-
ne oturtulması gerektiğini düşünüyoruz. 
AVM’lerin özellikle pazarlamada uygu-
ladıkları muhafazakâr ve kendini yinele-
yen çalışmaları günümüze ve teknolojik 
imkânlara göre adapte etmeleri gerekiyor. 

Açık Kart olarak gerçekleştirmeyi planladığınız yeni yatırım ve 
çözümler neler olacak?
Verinin büyüklüğünün giderek artmasıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar 
doğrultusunda veri işleme konusundaki uzmanlığımızı sunabileceği-
miz büyük veride hızlı aksiyonların alınabileceği projelerimiz üzeri-
ne çalışıyoruz. Ayrıca AVM’lerin müşteri ile temaslarında hayatlarına 
yenilik ve hız katacak mobil ve dijital platform yapımız üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor.

AVM’lerin kendi lokal dinamikleri ve tek-
nolojinin sunduğu imkanları göz önünde 
bulundurarak, müşterilerin odağa kon-
duğu pazarlama uygulamaları ile rakip-
lerinden bir adım öteye geçip, rakiplerini 
değişime zorlayacak atılımlar yapmaları 
gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzün 
rekabetçi ortamında, bütçe optimizasyo-
nu yapabilmek için doğru hedef kitlele-
re erişim sağlanan teknolojik ve stratejik 
pazarlama uygulamaları da gündemlere 
girecek. 
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GAIA CRM platformu kullanıcı arayüzü

Müşterilerimize sunduğumuz 
raporlardan bir örnek


