
Sevgili Rotaryen Dostlarımız,
Uluslararası Rotary’nin yerel ve onaylanmış
yayın organlarından biri olan olan Rotary
Dergisi Türkiye’nin ülkemizde bulunan 3 Rotary
Bölgesinden toplam 5.250 abonesi
bulunmaktadır. Pandemi öncesi dönemde basılı
olarak 2 ayda bir yayınlanan Rotary Dergisi
Türkiye, pandemi sürecinde dijital olarak her ay
düzenli bir şekilde 5.250 abonesine
iletilmektedir.
Rotary Dergisi Türkiye, Ocak 2021 sayısından
itibaren Resmi UR Dergisi'ndeki (Rotary
Magazine) yeniliklere paralel olarak ülkemizde
de daha magazinel bir hale getirilmiş, tasarımı
İstanbul’da hazırlanmış olup, 3 Rotary
Bölgemizin abonelerine gönderilmeye devam
etmektedir.
Bir iş ve meslek insanları topluluğu olan
Rotary’de mesleklerimiz çok önemlidir ve
Uluslar arası Rotary, üyesi olan Rotaryenlerin

birbirleri ile iş yapmalarını desteklemektedir.
Çünkü Rotaryenler iş ahlakını önemsemiş
bireylerdir.
Rotary Dergisi Türkiye'nin Rotaryen abonelerine
dijital ortamda aylık olarak ulaşma sürecinde,
birbirimizin iş ve mesleklerinden haberdar
olabilmemiz adına, biz de dergimizin reklam
fiyatlarında yüksek oranlarda indirimler yaptık.
Dergimize reklam videoları ve editoryal ilanlar
verebilme olanağını getirdik İndirimli İlan
Tarifemizi aşağıda bulabilirsiniz.
Konuyu inceleyerek firmanızı tanıtan
ilanlarınızı rotarydergisi@rotary2420.org
e-mail adresine iletebilirsiniz. Daha detaylı bilgi
için 542 611 0606 no’lu telefondan Rotary
Dergisi Türkiye editörü Murat Sevinç ile irtibata
geçebilirsiniz.
Rotaryen sevgi ve saygılarımızla,

Rotary Dergisi A.Ş. Yönetim Kurulu

ROTARY DERGİSİ AĞUSTOS 202156

İLAN-REKLAM DUYURUSU VE İLAN TARİFESİ

Rotary Dergisi Dijital Versiyonu 2021 Yılı İlan Tarifesi

İLAN SAYFASI TEK SAYI ALTI SAYI YILLIK

ARKA KAPAK 500 ₺ 2.500 ₺ 4.000 ₺
ÖN KAPAK İÇİ 500 ₺ 2.500 ₺ 4.000 ₺
ARKA KAPAK İÇİ 350 ₺ 1.750 ₺ 3.000 ₺
BİRİNCİ SAYFA 500 ₺ 2.500 ₺ 4.000 ₺
TAM SAYFA 250 ₺ 1.250 ₺ 2.300 ₺
YARIM SAYFA 200 ₺ 1.000 ₺ 1.800 ₺
VİDEO GÖMÜLÜ İLAN FARKLARI

10 saniyelik video eklenmesi 500 ₺ 2.500 ₺ 4.000 ₺
30 saniyelik video eklenmesi 750 ₺ 3.750 ₺ 6.000 ₺
(Kullanılacak videolar ilan veren tarafından temin edilecek olup her türlü yasal sorumluluk ilan verene aittir)

Verilecek olan ilanlardan link vasıtası ile ilan verenin web/instagram sayfasına yönlendirme
yapılması ücretsizdir ve talebe göre eklenir.

Editoryal ilan vermek mümkündür. Bir veya iki sayfa fotoğraflı makale veya haber şeklinde yayınlanan
bilginin hemen iki veya üç sayfa sonrasında ilan verenin tam sayfa ilanı yayınlanacaktır.
Editoryal ilan tarifesi her bir sayı için 1,000 ₺ dir.

Yukarıdaki fiyatlar KDV HARİÇ fiyatlar olup %18 KDV ilave edilecektir.Di
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