


Reklam seçenekleri ve oranları

Hispanatolia'da  reklam  vermek  istiyorsanız,  (konuya  ''Reklam''  yazarak)
hispanatolia@gmail.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Reklamlar (bannerler)

Web sitemizde görünür ve belirgin şekilde reklam vermek isteyen şirket ve kuruluşlar
için çok çeşitli seçeneklerimiz bulunmaktadır.

SEÇENEK FİYAT / AY
baş megabanner A (960x90) 1300 €
sağ banner B (260x260) 1000 €
    küçük banner B (260x130)   *500 €
sağ banner C (260x260)   *600 €
   küçük banner C (260x130)   *300 €
*en az 3 ay 

 12 aylık reklam anlaşması indirimi: - 20%

Banner reklam anlaşmaları aksi belirtilmedikçe aylık yapılmaktadır. 

Sponsorlu yayınlar

Web sitemize  kendi gönderilerini dahil etmek
isteyen  şirketler  veya  kuruluşlar,  sponsorlu  bir
gönderim tarafından bunu yapabilir. İçerik, kendi
başına  oluşturulabilir  veya  Hispanatolia
tarafından  yazılmak  üzere  görevlendirilebilir;
içerik  İspanyolca  olmalı  ve  web  sitemizin
içeriğiyle tutarlı  olmalıdır;  aynı  zamanda ilginizi
çeken  başka  bir  web  sayfasına  harici  bir
bağlantı içerebilirsiniz.

Sponsorlu bir gönderi aracılığıyla, şirketiniz veya
kuruluşunuz,  Hispanatolia gibi  bir  web  sitesinin  sağladığı  referans  ve  otorite
sayesinde, yalnızca reklam elde etmekle kalmaz, aynı zamanda  Google gibi arama
motorlarındaki  konumunu da  geliştirir.  Ayrıca içeriğimizin  birine  bir  bağlantı  da
ekleyebilirsiniz. Tüm seçenekleri ve fiyatları öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

SEÇENEK FİYAT
Sponsorlu yayını yayınla 180 €
Eski bir gönderiye bağlantı ekle (“dofollow”) 110 €
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Sponsorluk 

Bu  seçenek,  ürün,  marka  ya  da  projelerini
Hispanatolia'da  yayınlamak  isteyen  şirket,
kurum  ve  kuruluşlar  için  tasarlanmıştır.  Bu
reklam  seçeneği  ile  diğer  reklam
seçeneklerine yer verme seçeneği ile şirketiniz
her sayfanın başlığında  en belirgin banner'a
sahip olacaktır. 

2.000  €  aylık ile  herhangi  bir  şirket  veya
kuruluş Hispanatolia'ya sponsor olabilir.

Neden Hispanatolia’ya reklam vermelisiniz?

 Çünkü biz  Türkiye  ve bölge  gündemi  hakkında haber  yapan en eski  haber
portalıyız ve ziyaret lideriyiz. Hispanatolia bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle
Türk dünyası hakkında çalışan prestijli ve referanslı bir sayfadır.

 Çünkü Hispanatolia,  bir  benzeri  daha olmayan portal  temasıyla,  İspanyolca
konuşan ülkeler ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi görerek iletişim kuran
yegane haber portalıdır. 

 Çünkü biz gerek  40.000’den fazla takipçimizin olduğu sosyal medyamızdan
gerekse  web  sayfamızdan  hergün  binlerce  insanla günlük  haber  ve  bilgi
paylaşıyoruz.

 Çünkü bizim okuyucularımızın  kapsadığı  coğrafya  sadece  İspanya ile  sınırlı
değil, aynı zamanda Amerika ülkeleri Meksika, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru
ve  ABD  vb.  ile  birlikte  Türkiye’de  yaşayan  İspanyolca  konuşanları ve
İspanyolca konuşan dünyadaki Türkleri de kapsamaktadır.

 Çünkü biz  ürünlerinizi, markanızı ve sunduğunuz hizmetleri okuyucularımız
ve takipçilerimizle paylaşmak için bir fırsatız.

ÖNEMLİ NOT: Herhangi bir sorunuz ya da daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Fiyatlara vergiler (21% IVA/KDV) dahil değildir
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