
 
Socialhunters 
 
Şirket Özeti: Socialhunters sağladığı sistem ile kullanıcılarına Instagram hikayeleri, profil ve medya 
özelinde analiz sunmaktadır. Amacı; bu analizlerle varolan manuel işlemleri otomatize etmek, 
potansiyel takipçiye yönelik içerikleri optimize etmek ve bu sayede içeriklerden daha çok etkileşim 
almayı sağlamaktır. 
 
Ürün/Servis: Socialhunters iOS ve Android uyumlu bir 
websitedir. Aynı zamanda Android uygulama da bulunmaktadır. 
Kullanıcılar Instagram hesaplarını Socialhunters hesaplarına 
bağlayarak Instagram analizlerine başlamaktadır. 
 
Yönetim:  Sonay Yarayıcı  
     Kadir Sav 
 
Müşteri Problemi: Instagram kullanıcıları, takipçilerini profilini 
ve içerik etkileşimini birçok manuel yöntem kullanarak takibini 
sağlarken daha fazla zaman ve efor harcamaktadır.  
 
Hedef Pazarı: Hedef pazar Instagramdır. Aktif verilere göre 
Instagramın aylık 1 milyarın üzerinde aktif kullanıcısı 
bulunmaktadır ve günlük 500 milyonun üzerinden hikaye 
paylaşımı yapılmaktadır.  
 
Müşterileri: Socialhunters tamamen B2C çalışmaktadır. 
Müşterilerin %90’ının bireysel kişiler oluştursa da %10’unu 
işletme hesapları oluşturmaktadır. 3 tip müşteri tipi vardır. 
Bunlar; Instagramı analiz amaçlı kullananlar, anonim kullanmak 
isteyenler ve başka insanları merak eden karakteristik 
özelliklere sahip kişilerdir.  
 
Satış/Pazarlama Stratejisi: Satış ve pazarlama çalışmaları 
tamamen online ilerlemektedir. Dijital pazarlama altında 
detaylı bir pazarlama planı mevcuttur. Fakat bunlardan bazılarını, email pazarlaması, sosyal medya 
pazarlaması, SEO çalışmaları, micro influencer partnerlikleri olarak listeleyebiliriz.  
 
İş Modeli:  Socialhunters üyelik modeli üzerine kurulmuş bir gelir modeline sahiptir. Fiyatlar ülkeye 
göre değişiklik göstermektedir. Aylik ve yıllık full premium paketlerimiz sırasıyla 12.5 TL ve 125 TL’dir. 
Yurtdışı fiyat politikası tamamen farklıdır. Ücretli paketlerimiz dışında yeni gelen kullanıcılarımıza 7 
günlük deneme sürümü sunmaktayız. Deneme sürümü bittikten sonra bazı özellikler ömür boyu açıktır. 
 
Rekabet Avantajı: Rakiplerimizin çoğu takipçiye yönelik analizler yaparken Socialhunters daha çok 
hikayeye yönelik analizler yapmaktadır. Bunun dışında kullanıcılarımıza tamamen gerçek veri 
sunmaktayız. Rakiplerimizin öne çıkan özellikleri kendi sistemimizde daha hızlıdır.   
 
Rakipler:  Reports+, Xprofile, Analyzer 
 

 
 
 
Socialhunters 
Web Site:  socialhunters.app  
Sektör:  SaaS (Instagram)  

           Çalışan Sayısı:  2 kurucu ortak, 
4 aktif ekip üyesi, 4 yarı     aktif ekip 
üyesi ile toplam 10 kişi  

Çalışma Başlangıç Tarihi: 
Ekim 2019 (Prototip) 

    
  
Kurucu Ortak 
Ad-Soyad:  Sonay Yarayıcı 
Pozisyon: CEO 
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