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REKLAM ÜÇRETLERİ

Yalnız Kapak Logo
Jenerik Sayfası Logo
Arka Kapak
Arka Kapak İçi
Arka Kapak Körük 1
Arka Kap Körük 2
Ön Kapak İçi
Ön Kapak Körük 1
Ön Kapak Körük 2
5. Sayfa
İç Sayfa
Satış

2000
500
1700
1000
600
1600
1200
800
1800
1000
750
6

Reklam Temin Biçimi
Sponsorluk
Bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar özel sözleşme koşullarına tabi olacak.
Özel sektör veya diğer kurumlara
1. Kapak logo yalnız satılabilinecek ( Kapak Logosu kurumsal ve internet adresi olan kurum ve
kuruluşlara satılacak . Logonun altına yalnızca kurum veya kuruluşun internet adresi yer alabilecek
telefon yazılmayacaktır.)
2. Kapak logo ve Arka kapak birlikte satılabilinecek
3. Kapak logo ve kapak içleri birlikte satılabilinecek
4. Kapak logo ve içten bir sayfa satılabilinecek
İki sayıya reklam veren kuruluşlarda toplamda % 10
Üç sayıya reklam veren kuruluşlarda toplamda % 15
Dört sayıya reklam veren kuruluşlarda toplamda % 20
Bu kurumlara konun önemine göre Aktüalite sayfalarında 25 kelimelik ve bir görsellik haber
tanıtımına; iki sayıda reklam verenler 1, üç sayı da reklam verenlere 2, dört sayı da reklam verenler 3
kez yer verilecektir.
Bartır Olarak
Derginin, Dağıtım, Basım ve Teknolojik Gerensimi içim hizmet ve ürün satan kuruluşlarından
BATRIR olarak Reklam bedeli karşılığı reklam sözleşmeleri yapılacak. ( İhtiyacı merkezi yönetimle
diyalog içinde alınacak)
Bu kurumlara yapılacak indirimler
1. Satın alınan hizmet ve üründeki indirim oranlarına göre
2. Bartır bedelinin iki veya üç sayfayı geçecek meblağ olması halinde ticari işletmelere uygulanan
reklam indirim oranları aynen uygulanacaktır.
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3. Kapak Logo ve Arka Kapak, reklamları Bartıra tabi olmayacaktır.
4. Kapak içleri ile ek körüklerde ki Bartırlar 1 sayıda yapılabilinecek, eğer Bartırın bedelini bu iki
sayfa karşılamayacaksa ilave olarak başka bir sayıda iç sayfa olarak Bartır yapılacaktır. O sayıda da 3
sayfa Bartır yapılmayacak iç sayfalarda 2. Formadan itibaren bir sayfa tercih edilecektir.
Reklam veren kuruluşun sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusun da reklam görselinin
hazırlayamaması durumunda bu hizmet ajanstan istenildiği taktirde grafik ve prodüksiyon hizmetleri için
görüşmeler yapılacak bu reklam fiyatlarının dışında bir hizmet olarak fatura edilecektir.
Alınan her reklam sayfasının grafik görseli reklam veren kurum veya kuruluşun yetkilisine
onaylatılacaktır.
Sözleşmeler de belirtilen ödeme planına göre resmi belgeler karşılığında reklam ücretleri tahsis
edilecek ve her evrakın bir sureti dergi merkezine tebliğ edilecektir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir
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