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Reklam
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Analiz
Reklam vermek istediğiniz alanı Düşünce

Kataloğunda iyi seçin. Herhangi bir var olan
makale reklamınızı daha iyi yapabilir.

Özel Makale

02

Strateji

03

Süreklilik

SEO

Hareket

Ürününüzü tanıtmak için yaratıcı bir makale her
zaman ön plandadır. Yaratıcı bir makale

yayınlayın veya bizlere konu üretmemiz için bilgi
verin.

İç ve dış linklemeler ile ürününüzün var oluşunu
canlandırın. Tanıtım makalesi veya var olan
makale bu işi harika bir şekilde yapacaktır.

Kullanıcıları eyleme geçirecek bir makale yazdırın
ve bağlantı verin. Ürününüze gitmeleri için bunu

başarmak zor olmamalı.

Dilediğiniz ürünün bağlantısını isteyin veya reklam
çözümlerimize göz atın. Google'da ön plana

çıkacak anahtar kelimeleri kullanın.

Her makalenin altında ürününüzün veya
makalenizin bağlantısını yerleştirmek Düşünce

Kataloğu ziyaretçilerinin önüne çıkmak için iyi bir
fikir olabilir.
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onaylayın
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Farklı
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Çalışmaya
başlayalım
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ANALİZLER
Düşünce Kataloğu verileri, Matomo ve diğer analiz araçları ile yapılır. Aşağıda ki Analizler Aylık olarak çıkarılmış olduğundan değişiklik gösterebilir.

Yaş Konular

Yönlendirmeler Reklam
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Genç içerik Reklam pazarlama
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BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
REKLAM ALANLARINI
KULLANIN

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.

TANITIM YAZISITANITIM YAZISITANITIM YAZISI   
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu anlatan, bir içerik hazırlayabilir ve insanlara ulaştırmak

istediğiniz dikkat çekici özelliklerinizi samimi bir dil ile organik olarak ziyaretçilerimize sunabiliriz.

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�

Düşünce Kataloğu gençlere yönelik içerikler barındırır. Kumar ve benzeri reklam verenler ile iş
birliğini üzülerek geri çevirmek zorunda kalabiliyoruz.



BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
REKLAM ALANLARINI
KULLANIN

Footer, s�tedek� her sayfanın en alt kısmıdır. Bağlantınız her sayfada göster�leceğ� �ç�n tıklanma ve d�kkat çekme oranı çok yüksekt� Bunun
har�c�nde tüm bağlantılar s�ze ger� döner.

LİNK ÇIKIŞILİNK ÇIKIŞILİNK ÇIKIŞI
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu anlatan bir içerik yerine sadece size ait bir bağlantıya

platformumuzca bir yönlendirme yapılmasını dilerseniz, 1-3 adet link çıkışı verebiliriz.

Söz konusu bağlantı, d�led�ğ�n�z �çer�kte kullanılab�l�r.
İçer�kte 'Şartlarımıza uygun' olan bağlantılar maks�mum 3 adete kadar ver�leb�l�r.

Düşünce Kataloğu iç bağlantıları (Footer Hariç) 3 adete kadar tek bir makalede kullanılabilir. Do-
Follow bağlantı olarak sağlanır ve sınırsız süreye sahiptir. Bu bağlantılar bir süre sonra amacı dışında
kullanılırsa Düşünce Kataloğu tarafından bildirilmeksizin kaldırılır.



BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
REKLAM ALANLARINI
KULLANIN

Markanızı, f�rmanızı veya d�j�tal platformunuzu anlatan b�r �çer�k yer�ne sadece s�ze a�t b�r bağlantıya platformumuzca b�r yönlend�rme
yapılmasını d�lersen�z, 1-3 adet l�nk çıkışı vereb�l�r�z.

FOOTER REKLAMFOOTER REKLAMFOOTER REKLAM
Markanızı, firmanızı veya dijital platformunuzu Düşünce Kataloğu Footer alanında tanıtabiliriz. Bu
kısımda Logo kullanılmaz. Sadece bağlantılara izin verilir. Maksimum 3 ay kadar alan ayrılır.

Maks�mum paket 3 ay �le sınırlıdır.
Bu bağlantılar b�r süre sonra amacı dışında kullanılırsa Düşünce Kataloğu tarafından
b�ld�r�lmeks�z�n kaldırılır.

Düşünce Kataloğu Footer reklamları için yer ayırtmanız gerekebilir. Bu nedenle Footer reklamı
vermek için doğru zamanı seçin.



BAŞARILI BİR ŞEKİLDE
REKLAM ALANLARINI
KULLANIN

Sponsor reklamları, d�j�tal dünyanın vazgeç�lmez�d�r. Düşünce Kataloğunda yayınlanan her �çer�ğ�n alt kısmında Sponsor adınız ve
markanız görünür. 1 adet dış bağlantı sağlar Logo kullanımına �z�n ver�l�r.

SPONSORSPONSORSPONSOR
Sponsor reklamları, dijital dünyanın vazgeçilmezidir. Düşünce Kataloğunda yayınlanan her içeriğin
alt kısmında Sponsor adınız ve markanız görünür. 1 adet dış bağlantı sağlar Logo kullanımına izin
verilir.

Sponsor reklamlar 1 yıl kadar yen�leneb�l�r reklam modeller�d�r.
Bu bağlantılar b�r süre sonra amacı dışında kullanılırsa Düşünce Kataloğu tarafından
b�ld�r�lmeks�z�n kaldırılır.

"Sponsor" etikeyle, Düşünce Kataloğu içeriklerinin alt kısmında veya üst kısmına yerleştiriyoruz.
Logonuz tıklanabilirdir.



3 Do-Follow

En aşağıda!

Bekletme olabilir.

3 ay sınırlı.

Sınırlı süreli. 3 ay.

Her yerde.

Sadece bağlantı.

Dilediğiniz reklam.

Görünür.

3 üzeri bağlantılar.

Maksimum 3 Do-Follow
bağlantı, makale size ait.

En aşağıda size özel
bağlantı.

Halihazırda var olan bir
Footer reklamımız varsa sizi
bekletiriz.

Reklam alanlarını sadece 1
ay  satın alabilirsiniz. Sponsor teklifleri minimum

3 ay ile başlar 1 yıl kadar
uzar.

Tüm içeriklerin altında yer
alır.

3 bağlantıya kadar sınırsız
süreli bağlantılar.

Maksimum 3 ay kadar
sürer. 3 Ay sonra tekrar
konuşalım.

Makale altına dilediğiniz
reklamı ve logoyu ekleyin.

Dilediğiniz şekilde
konumlandırın ve markanızı
insanlara keşfetme şansı
verin.

Farklı makalelerde farklı
bağlantılar 2X eder!

SponsorReklam AlanıFooter
Bağlantı

TANITIM
YAZISI

3.000 TL1.500 TL4.000 TL
250 TL

450 TL

FİYAT TABLOSU

Daha önceden anlaştığımız reklam ajansları fiyatları tabloda ki
fiyatlara göre değişiklik gösterebilir.



FİKİR
SAĞLAYIN

Bizim bir fikrimiz var diyorsanız iletişime geçin. Çünkü reklam modeliyle gelen markalara gerçekten
bayılıyor ve enerjilerinden ilham alarak bir iş birliği içerisine girmeyi çok seviyoruz. Eğer bir fikriniz var ise,

hemen bunu konuşmamız gerekiyor...

info@dusuncekatalogu.com sales@dusuncekatalogu.com


