
2023

kaanintavsiyesi .com'da

BiRLiKTE NELER
YAPABiLiRiZ?

2023 
R E K L A M  &  İ Ş  B İ R L İ Ğ İ



Tanışalım mı?
İşi her zaman konuşuruz, önce bir

Selam!

    �r san�yes� b�le ger� alınamayan, çok değerl� hayatımızda her gün
m�lyonlarca k�ş�, �zleyecek �y� b�r f�lm ararken saatler�n� öylece çöpe
atıyor. İşte kaan�ntavs�yes�.com olarak b�z de burada devreye g�rerek
aranan f�lm� sadece b�rkaç dak�ka �ç�nde k�ş�n�n önüne çıkarıyoruz.
İnsanlara zamanlarını, dolayısıyla hayatlarını hed�ye ed�yoruz.

"Sevg�l� �le İzlemel�k" veya "Vurdulu Kırdılı" g�b� alışılmışın dışındak�
10'dan farklı kategor�m�z �le "Moduna Göre F�lm Seç" köşem�zde
�zleyecek �y� b�r şeyler arayan k�ş�lere b�nlerce tavs�ye sunuyoruz.

D�ğer tüm soğuk ve kopyala-yapıştır mantığıyla düzenlenen 'f�lm
öner�' platformlarından sıyrılarak, daha sam�m�, daha arkadaş canlısı
b�r platform olma özell�ğ� sunuyoruz. Çünkü b�l�yoruz k� herkes
tavs�yey� sadece güvend�ğ� çevres�nden alıyor. Bu yüzden akla b�r
şeyler �zlemek geld�ğ�nde "B� Kaan'a soralım" dey�p web s�tem�z�
z�yaret eden, whatsapp gruplarında, forumlarda ve daha pek çok
yerde kulağımızın çınlatıldığını da görüyor, b�l�yor ve bundan
mutluluk duyuyoruz.

Kurulduğumuz 2016'dan bu yana, hem üye hem de z�yaretç�
sayımızı günden güne arttırarak her ay yüzb�nlerce k�ş�ye �zleyeceğ�
f�lm ve d�z�y� bulma konusunda yardımcı oluyoruz. 

İş�n özü; B�z�m tavs�ye cümleler�m�z ve b�nlerce üyen�n yorumlarıyla
dev b�r s�nema günlüğü oluşturuyoruz. Ve bu günlüğü de herkese
açık b�r şek�lde yayınlıyor ve herkes�n bu tecrübelerden, f�k�r ve
düşüncelerden yararlanmasını �st�yoruz.

Çünkü hayat, kötü f�lmler �zlemek �ç�n çok kısa.

B



Yıllık Ortalama Z�yaretç� Sayısı: 
Aylık Ortalama Z�yaretç� Sayısı:

Yıllık Ortalama Sayfa Görüntülenme Sayısı:
Aylık Ortalama Sayfa Görüntülenme Sayısı:

Hemen Çıkma Oranı:
Ortalama Oturum Süres�: 

%54
02:40

Bakalım mı?
Biraz istatistiklere

2 Milyon
150 Bin - 250 Bin

8 Milyon
500 Bin - 600 Bin

Ziyaretçilerimizin Yaş Aralığı

Ziyaretçilerimizin Cinsiyeti



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

A) Tanıtım Yazısı
Markanızı, f�rmanızı veya d�j�tal platformunuzu anlatan, b�r �çer�k
hazırlayab�l�r ve �nsanlara ulaştırmak �sted�ğ�n�z d�kkat çek�c� özell�kler�n�z�
sam�m� b�r d�l �le organ�k olarak z�yaretç�ler�m�ze sunab�l�r�z.

İçer�ğ�n�z b�z�m tarafımızca yazılır, rev�zyon talepler�n�z
gerçekleşt�r�l�r ve onayınız sonrasında yayına alınır

İçer�kte 'legal' olan d�led�ğ�n�z b�r l�nk uzantısına 2 DoFollow
l�nk çıkışı ver�l�r

Platformumuz b�r 'tavs�ye' platformu olduğu �ç�n k�tlem�z, tavs�ye ett�ğ�m�z
f�lm-d�z� g�b� önerd�ğ�m�z marka ve f�rmalara da çok �lg� göstermekte. Bu
yüzden �nceley�p, uygun bulmadığımız �ş b�rl�ğ�n� üzülerek ger� çev�rmek
zorunda kalab�l�yoruz. 

Tanıtım yazısı �çeren �çer�ğ�n�z, ana sayfamızda d�ğer �çer�kler�n arasında
görünür



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

B)  Link Çıkışı
Markanızı, f�rmanızı veya d�j�tal platformunuzu anlatan b�r �çer�k yer�ne
sadece s�ze a�t b�r LİNK'e, platformumuzca b�r yönlend�rme yapılmasını
d�lersen�z, 1 adet l�nk çıkışı vereb�l�r�z.

1- Söz konusu l�nk, öner� l�steler�m�zden b�r�n�n �ç�ne yerleşt�r�leb�l�r
2- Veya, en çok z�yaret ed�len sayfalarımızdan b�r� olan "Modunu
Seç" köşem�zdek� d�ğer butonların arasına ekleneb�l�r

Bu 2 farklı yere eklenecek olan LİNK, o sayfayı z�yaret eden üye ve
z�yaretç�ler�m�z tarafından tıklanarak web s�te, sosyal medya veya
uygulamanıza ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu 2 l�nk arasında tıklanma farkı
olacağı �ç�n, ücret tablosunda da fark olacaktır. 



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Footer, s�tedek� her sayfanın en alt kısmıdır. Bu yüzden logo
reklamınız her sayfada göster�leceğ� �ç�n tıklanma ve d�kkat
çekme oranı çok yüksekt�r.

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

C) Footer Reklam
Markanızı, f�rmanızı veya d�j�tal platformunuzu kaan�ntavs�yes�.com footer
kısmında tanıtab�l�r�z. Bu kısımda kullanacağımız b�r logo sayes�nde hem
�lg�l� l�nke tıklamadan logonuz sürekl� görünür kalır, tıkladıktan sonra da
verecek olduğunuz �lg�l� l�nke b�r yönlend�rme yapılır.

Reklamınız 'Sponsor' et�ket�yle b�rl�kte şurada göster�l�r



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Header, en çok kullanılan reklam çeş�d� olmasının yanında, web
s�ten�n en üst kısmında yer aldığı �ç�n z�yaretç�ler�n d�kkat�n�
çekmey� fazlasıyla başarıyor. Görsel� hazır olarak �leteb�leceğ�n�z
g�b�, tarafımızca da b�r tasarım yapılab�lmekte.

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

D) Header Reklam
Markanızı, f�rmanızı veya d�j�tal platformunuzu kaan�ntavs�yes�.com'un
header kısmında büyük ve d�kkat çek�c� b�r reklam görsel� �le z�yaretç�ler�m�ze
sunab�l�r�z.

Reklam tasarımınız burada, s�ten�n ÜST
kısmında sab�t olarak yer alır



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Protect YazılımSponsor:

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

E) Özel Reklam
Bu reklam model�m�z �se oldukça özel b�r tasarıma ve yere sah�p. Markanızı
"Sponsor" et�keyle, web s�tem�z�n tam ortasına, b�r barın üzer�ne
yerleşt�r�yoruz. Logonuz tıklanab�l�r olduğu �ç�n z�yaretç�ler�m�z hem s�z�n
b�z� destekled�ğ�n�z� görüyor hem de tıklayarak s�z�n s�ten�z�/sosyal medya
hesabınızı veya App'�n�z� z�yaret ed�yor.



Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?

F) Duyuru Linki
Bu reklam model�m�zde �se s�ze a�t b�r l�nk�, harekete geç�r�c� b�r SLOGAN
�le, platformumuzu z�yaret eden herkes�n d�kkatl�ce okuduğu, göz attığı,
özell�kle sürekl� z�yaretç�ler�m�z olan üyeler�m�z�n sıkı tak�p ett�ğ�, ana
sayfamızdak� Karalama Tahtamıza sab�tl�yoruz.



Bizi sosyal medyada da bulmayı unutmayın!



REKLAM TÜRÜ YAYIN SÜRESİ FİYATLANDIRMA

A) TANITIM
YAZISI

B) LİNK
ÇIKIŞI

C) FOOTER
REKLAM

D) HEADER
REKLAM

E) ÖZEL
REKLAM

F) DUYURU
LİNK

3 Ay
6 Ay

Süres�z

1 Ay
3 Ay

Süres�z

1 Ay
3 Ay
Yıllık

1 Ay
3 Ay

6 Ay

1 Ay
3 Ay
Yıllık

1 Ay

2 Ay

2.000₺
3.500₺
4.000₺

1.000₺
2.500₺

-

900₺
2.500₺
7.000₺

2.000₺
5.000₺
8.000₺

2.000₺
5.000₺
15.000₺

2.000₺

3.500₺

Fiyatlandırma Tablomuz - 2023 (KDV Hariç)
İş konuşalım...
Gelin şimdi biraz



Hemen konuşalım!
Başka bir iş birliği fikriniz mi var?

"Yukarıdak� A, B, C, D, E ve F reklam modeller� gayet �y� fakat b�z�m
şöyle b�r f�kr�m�z var.." d�yorsanız hemen ulaşın. Çünkü reklam
model�yle gelen markalara gerçekten bayılıyor ve enerj�ler�nden
�lham alarak b�r �ş b�rl�ğ� �çer�s�ne g�rmey� çok sev�yoruz.

Eğer b�r f�kr�n�z var �se, hemen 'Ne yapab�l�r�z?'� konuşmaya
başlayalım...

Fiyatlandırma ve detaylar için:
0554 518 59 25 - destek@kaanintavsiyesi.com
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Buraya uğradığınız için

TEŞEKKüRLER!

destek@kaanintavsiyesi .com

Sevg�ler!

Detaylar için di lediğiniz zaman
ulaşabi l i rs iniz!


