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İşi her zaman konuşuruz, önce bir

Tanışalım mı?
Selam!

Bir saniyesi bile geri alınamayan, çok değerli hayatımızda her gün

milyonlarca kişi, izleyecek iyi bir film ararken saatlerini öylece çöpe
atıyor. İşte kaanintavsiyesi.com olarak biz de burada devreye girerek
aranan filmi sadece birkaç dakika içinde kişinin önüne çıkarıyoruz.
İnsanlara zamanlarını, dolayısıyla hayatlarını hediye ediyoruz.
"Sevgili ile İzlemelik" veya "Vurdulu Kırdılı" gibi alışılmışın dışındaki
10'dan farklı kategorimiz ile "Moduna Göre Film Seç" köşemizde
izleyecek iyi bir şeyler arayan kişilere binlerce tavsiye sunuyoruz.
Diğer tüm soğuk ve kopyala-yapıştır mantığıyla düzenlenen 'film
öneri' platformlarından sıyrılarak, daha samimi, daha arkadaş canlısı
bir platform olma özelliği sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki herkes
tavsiyeyi sadece güvendiği çevresinden alıyor. Bu yüzden akla bir
şeyler izlemek geldiğinde "Bi Kaan'a soralım" deyip web sitemizi
ziyaret eden, whatsapp gruplarında, forumlarda ve daha pek çok
yerde kulağımızın çınlatıldığını da görüyor, biliyor ve bundan
mutluluk duyuyoruz.
Kurulduğumuz 2016'dan bu yana, hem üye hem de ziyaretçi
sayımızı günden güne arttırarak her ay yüzbinlerce kişiye izleyeceği
film ve diziyi bulma konusunda yardımcı oluyoruz.
İşin özü; Bizim tavsiye cümlelerimiz ve binlerce üyenin yorumlarıyla
dev bir sinema günlüğü oluşturuyoruz. Ve bu günlüğü de herkese
açık bir şekilde yayınlıyor ve herkesin bu tecrübelerden, fikir ve
düşüncelerden yararlanmasını istiyoruz.
Çünkü hayat, kötü filmler izlemek için çok kısa.

Biraz istatistiklere

Bakalım mı?
Yıllık Ortalama Ziyaretçi Sayısı: 2 Milyon
Aylık Ortalama Ziyaretçi Sayısı: 150 Bin - 250 Bin
Yıllık Ortalama Sayfa Görüntülenme Sayısı: 8 Milyon
Aylık Ortalama Sayfa Görüntülenme Sayısı: 500 Bin - 600 Bin
Hemen Çıkma Oranı: %54
Ortalama Oturum Süresi: 02:40

Ziyaretçilerimizin Yaş Aralığı

Ziyaretçilerimizin Cinsiyeti

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
A) Tanıtım Yazısı
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu anlatan, bir içerik
hazırlayabilir ve insanlara ulaştırmak istediğiniz dikkat çekici özelliklerinizi
samimi bir dil ile organik olarak ziyaretçilerimize sunabiliriz.

İçeriğiniz bizim tarafımızca yazılır, revizyon talepleriniz
gerçekleştirilir ve onayınız sonrasında yayına alınır
İçerikte 'legal' olan dilediğiniz bir link uzantısına 2 DoFollow
link çıkışı verilir
Platformumuz bir 'tavsiye' platformu olduğu için kitlemiz, tavsiye ettiğimiz
film-dizi gibi önerdiğimiz marka ve firmalara da çok ilgi göstermekte. Bu
yüzden inceleyip, uygun bulmadığımız iş birliğini üzülerek geri çevirmek
zorunda kalabiliyoruz.

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

Tanıtım yazısı içeren içeriğiniz, ana sayfamızda diğer içeriklerin arasında
görünür

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
B) Link Çıkışı
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu anlatan bir içerik yerine
sadece size ait bir LİNK'e, platformumuzca bir yönlendirme yapılmasını
dilerseniz, 1 adet link çıkışı verebiliriz.

1- Söz konusu link, öneri listelerimizden birinin içine yerleştirilebilir
2- Veya, en çok ziyaret edilen sayfalarımızdan biri olan "Modunu
Seç" köşemizdeki diğer butonların arasına eklenebilir
Bu 2 farklı yere eklenecek olan LİNK, o sayfayı ziyaret eden üye ve
ziyaretçilerimiz tarafından tıklanarak web site, sosyal medya veya
uygulamanıza ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu 2 link arasında tıklanma farkı
olacağı için, ücret tablosunda da fark olacaktır.

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

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
C) Footer Reklam
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu kaanintavsiyesi.com footer
kısmında tanıtabiliriz. Bu kısımda kullanacağımız bir logo sayesinde hem
ilgili linke tıklamadan logonuz sürekli görünür kalır, tıkladıktan sonra da
verecek olduğunuz ilgili linke bir yönlendirme yapılır.

Footer, sitedeki her sayfanın en alt kısmıdır. Bu yüzden logo
reklamınız her sayfada gösterileceği için tıklanma ve dikkat
çekme oranı çok yüksektir.

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

Reklamınız 'Sponsor' etiketiyle birlikte şurada gösterilir

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
D) Header Reklam
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu kaanintavsiyesi.com'un
header kısmında büyük ve dikkat çekici bir reklam görseli ile ziyaretçilerimize
sunabiliriz.

Header, en çok kullanılan reklam çeşidi olmasının yanında, web
sitenin en üst kısmında yer aldığı için ziyaretçilerin dikkatini
çekmeyi fazlasıyla başarıyor. Görseli hazır olarak iletebileceğiniz
gibi, tarafımızca da bir tasarım yapılabilmekte.

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

Reklam tasarımınız burada, sitenin ÜST
kısmında sabit olarak yer alır

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
E) Özel Reklam
Bu reklam modelimiz ise oldukça özel bir tasarıma ve yere sahip. Markanızı
"Sponsor" etikeyle, web sitemizin tam ortasına, bir barın üzerine
yerleştiriyoruz. Logonuz tıklanabilir olduğu için ziyaretçilerimiz hem sizin
bizi desteklediğinizi görüyor hem de tıklayarak sizin sitenizi/sosyal medya
hesabınızı veya App'inizi ziyaret ediyor.

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

Sponsor:

Protect Yazılım

Peki ne tür iş birlikleri
yapıyoruz?
F) Duyuru Linki
Bu reklam modelimizde ise size ait bir linki, harekete geçirici bir SLOGAN
ile, platformumuzu ziyaret eden herkesin dikkatlice okuduğu, göz attığı,
özellikle sürekli ziyaretçilerimiz olan üyelerimizin sıkı takip ettiği, ana
sayfamızdaki Karalama Tahtamıza sabitliyoruz.

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

Bizi sosyal medyada da bulmayı unutmayın!

Gelin şimdi biraz

İş konuşalım...

Fiyatlandırma Tablomuz - 2022 (KDV Hariç)

REKLAM TÜRÜ

A) TANITIM
YAZISI

B) LİNK
ÇIKIŞI

C) FOOTER
REKLAM

D) HEADER
REKLAM

E) ÖZEL
REKLAM

F) DUYURU
LİNK

YAYIN SÜRESİ

FİYATLANDIRMA

3 Ay

2.000₺

6 Ay

3.500₺

Süresiz

4.000₺

1 Ay

500₺

3 Ay

1.300₺

Süresiz

-

1 Ay

500₺

3 Ay

1.300₺

Yıllık

5.500₺

1 Ay

1.500₺

3 Ay

4.000₺

6 Ay

6.000₺

3 Ay

1.700₺

6 Ay

3.200₺

Yıllık

6.000₺

1 Ay

800₺

2 Ay

1.500₺

Başka bir iş birliği fikriniz mi var?

Hemen konuşalım!
"Yukarıdaki A, B, C, D, E ve F reklam modelleri gayet iyi fakat bizim
şöyle bir fikrimiz var.." diyorsanız hemen ulaşın. Çünkü reklam
modeliyle gelen markalara gerçekten bayılıyor ve enerjilerinden
ilham alarak bir iş birliği içerisine girmeyi çok seviyoruz.
Eğer bir fikriniz var ise, hemen 'Ne yapabiliriz?'i konuşmaya
başlayalım...

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

TEŞEKKüRLER!
destek@kaanintavsiyesi.com

Detaylar için dilediğiniz zaman
ulaşabilirsiniz!

Sevgiler!
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