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İhtiyacınız Olan
Günlük, Güvenilir
Haber Özetine
“Sadece 5 Dakika”
Günlük hayatın rutinleri içerisinde, elimizde

Dünya’da Neler Oluyor?

sürekli haber kaynaklarına erişim imkanı olsa

Ülke ve bölge bazında, dünyadaki önemli organizasyonlar ve
birliklere göre bölümlendirilmiş olarak günün en ilgi çekici
haberleri, dünya ve Türkiye’deki geçerli ve güvenilir
kaynaklardan derlenir. Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset,
Sağlık, Turizm gibi çeşitli konularda dünyadan haberler bu
bölümde okuyucuyu karşılar.

da bu bilgi okyanusu içerisinde gündemi
takip etmekte zorlanıyoruz.
Sadece5Dakika’da dünya gündeminden,
Türkiye’nin en trend konularına, sosyal
medyada en çok ilgi gören içeriklerden,
kültür ve sanat etkinliklerine doğru 5 duraklık
bir yolculuk hazırladık sizler için.

Türkiye’de neler oluyor?
En çok neler konuşuluyor? Siyaset, Toplum, Ekonomi, Sağlık,
Bilim başta olmak üzere genele hitap eden, en önemli
haberler güvenilir kaynaklardan sağlanan bağlantılarla
sunulur. Haberler doğruluğu teyit edilmiş olarak objektif bir
dille aktarılmaktadır.

Geleceğin Teknolojileri, Girişimcilik

Sizin için her sabah günün şarkısı eşliğinde
güne 5 dakikalık keyifli bir okuma yaratıyor
olacağız. Tıpkı çok kıymetli şairimiz Edip
Cansever’in de dediği gibi biz inanıyoruz ki
“Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz”.
Hayatımızın büyük bir bölümünü gecikme
telaşıyla geçirdiğimiz modern dünyada,
zamanın gerektirdiği gibi hızlı, faydalı ve
anlamlı bir gündem deneyimi için, siz de
bültenimize üye olun, günün 5 dakikasını
birlikte keyifle paylaşalım!

Dijital dünyada neler oluyor? Girişim dünyasından en son
haberler… Geleceğe dair, umut veren, şaşırtan her şey bu
başlığın altında üçüncü durak olarak okuyucuyu karşılıyor.
Durak 3 teknoloji devlerinin en yeni ürünleri, girişimcilik
dünyasının gözde projeleri için bir vitrin özelliği de taşıyor.

Kültür, Sanat, Eğlence
Kültür – Sanat dünyasından son haberler, güncel etkinlikler
ve günün en ilgi çeken kültürel gelişmeleri bu durakta!
Okuyuculara okuma, izleme, dinleme önerilerinin de
sunulduğu bu durak, hafta sonu bülteninde kapsamlı bir
kültürel gelişim listesine dönüşerek okuyucu ile buluşuyor.

Fact-Checking, Seyahat, Spor, Tarih
ve daha fazlası...
Durak 5, içeriksel olarak kendini yenileyen gündemin sıcak
başlıklarına göre şekillenen serbest bir durak. Okuyucuların
doğruluğundan emin olmak istedikleri haberleri teyit
edebildikleri, bazen seyahat önerileri veya günün önemli bir
spor olayının detaylarını öğrendikleri keyifli bir uğurlama.

Hedef kitlenize, direkt mail aracılığı ile ulaşmak için bültenlerimizde
yer almak ister misiniz? İster banner ya da haber içeriği, ister bülten
sponsorluğu ile etkileşiminizi hemen artırın!

Günlük bültenlerimizle

Merak oluşturarak trafik

Ürün ya da hizmetiniz için

okuyucuya direkt ulaşırsınız.

ve etkileşimi artırırsınız.

yeni bir kanal oluşturursunuz.
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Bülten Sponsorluk Paketleri
Haftalık Bülten Sponsorluğu (2.000 TL + KDV)
Hafta boyunca bülten markanızın sponsorluğunda yayınlanır.
- Header alanında banner
- Hafta boyunca 3 haber içeriği
- Hafta boyunca Footer alanında buton ile link yerleştirme hakkı.

Günlük Bülten Sponsorluğu (500 TL + KDV)
Hafta içerisinde seçilen bir gün bülten markanız sponsorluğunda yayınlanır.
- Header alanında banner
- Bir haber / tanıtım içeriği
- Footer öncesi bir bağlantı yerleştirme hakkı.

Durak Sponsorluğu (250 TL + KDV)
Seçilen bir durakta sponsor olan marka için banner alanı oluşturulur.
Banner alanına link yerleştirme veya durak içerisinde bir haber hakkı.

Banner - Podcast Sponsorluğu (150 TL + KDV)
Tanımlanmış banner alanlarından herhangi birine markanıza özel banner
yerleştirme hakkı.
* Header Banner Alanı Kullanımı Hariç

Bülten içerisinde yer alacak banner ve görsel çalışmalarını markanızla ortak
belirlenen brief doğrultusunda iletişim ajansımız hazırlamaktadır. Slogan, logo
ve içeriğinizi verin, sizin için en etkili görsel/yazınsal içeriği oluşturalım!
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Banner Alanları

Podcast Reklam Alanı
Burada markanızın Youtube veya
Podcast içeriklerine link verebilirsiniz.

Header Banner Alanı
Günlük veya haftalık sponsorluklarda,
markanızın özel içeriğini bu alana
yerleştiriyor ve link ekleyebiliyoruz.

Durak Banner Alanı
Durak sponsorları için bu alanda özel
banner çalışması yapılmaktadır.

Durak İçi Tanıtım Alanı
Haber veya tanıtım içeriklerinizi bu
alanda görebilirsiniz.

Standart Banner Alanı
Standart Banner boyutu, markanızın
ilgili olduğu alanın yakınına
yerleştirilebilecek şekilde modülerdir.

Footer Banner Alanı
Markalı içeriğinize özel bannerı bu
alana ekleyebilirsiniz.

Bizimle Şimdi
İletişime Geçin!
+90 533 458 78 91
bilgi@muraterdor.com
Kolektif House, Levent
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