
yazan firmanın antetli kağıdına olmalı, antetli kağıdı yok ise bu üst kısma logosuna yapıştırıp, sayfa 
altına da firma bilgileri, web sitesi vs ekleyerek antetli kağıt gibi yapabilirsiniz. 
 

www.bigbegin.co.uk      Hakan Kaya 0544 258 20 20 

Hakan Kaya veya XXXX Ltd 

45 High Street 

XX1 3XX , UK 

04/12/2020 

To The Concerned Authority; ( veya To Whom It May Concern şeklinde başlamalı) 

Mümkünse bir iki paragraf halinde ilgili kişi veya firmanın kendisini tanıttığı, hizmetlerinize ihtiyacı 

belirttiği, hangi hizmetlerinizi hangi periyotta alabileceğini ve ödemeyi düşündüğü ücreti ifade eden 

tarzda olmalıdır. 

Örneğin yazan kişi ise (temizlik firması kurduğunuzu varsayarak) 

Yukarıda adres detaylarını verdiğim adreste yaşamaktayım ve evimin haftada 1 defa ev temizliğine 

(domestic cleaning) ihtiyacı bulunmaktadır. Şu anda bazen kendim bazen ise freelance temizlik 

hizmeti sunanlardan hizmet almaktayım. 

İlgili Ali Velioğlu'nun xxxx şehir, UK'de kendi temizlik şirketini kuracağını öğrendim. Kendisi ile 

facebook'tan tanıştık ve açmış olduğu @alivelioglucleaning firma sosyal medya hesaplarını inceledim. 

Kendisinin temizlik hizmetleri konusunda profesyonel olduğunu ve ev temizliği için doğru tercih 

olabileceği düşüncesindeyim. bu sebeple Ali Velioğlu firmasını açtığı zaman haftada bir gün ev 

temizliği için kendisinden saatlik 20 GBP ücret karşılığında temizlik hizmeti satın almak isterim. 

Örneğin yazan firma ise (sizin dijital pazarlama/SEO ajansı açacağınız fikri üzerinden) 

xxxx isimli şirketimiz xxxxxxxxxx adresinde limited şirket/şahıs şirketi statüsü ile xxxxxx 

bölgelerindeki/şehrindeki müşterilerine temizlik elektrik ve tesisat konularında çözümler sunmaktadır. 

İşletmemiz şu anda xxxx.co.uk web sitesi ve @xxxx instagram hesabı @xxxxx facebook sosyal 

medya hesapları ile internette yer almaktadır.  

Özellikle sosyal medya hesaplarımızı daha aktif kullanmak, hizmet sunduğumuz xxxxxx 

bölgelerindeki potansiyel müşterilerin talip etmelerini sağlamak isteğimiz bulunmaktadır. Müşterilerin 

çoğunlukla internetten usta arayıp bulduğu günümüz şartlarında arama sonuçlarında üst sıralarda 

çıkmanın ve internet reklamları ile daha fazla potansiyel müşterinin sitemize gelmesi, dolayısı ile 

müşteriye dönüşme oranlarının arttırılması arzusundayız. 

Bu ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini düşündüğümüz sayın Ali Velioğlu 'nun xxxx, UK'de açmayı 

düşündüğü velioglu media isimli dijital pazarlama ajansının SEO; sosyal medya yönetimi, google ads 

yönetimi ve içerik üretimi hizmetlerini satın almak isteriz. 

Kind Regards, (veya Best Regards vb.) 

İsim Soyisim  

e-mail: 

Tel: 

(potansiyel müşteri mektubu yazan kişinin bilgileri belirtilme, bir şirket adına yazıyor ise şirket ile 

alakası belirtilmeli, ilgili kişiye ulaşılacak mail ve tel yazılmalıdır) 


