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İyi ki görmüşüm tescilli bir markadır. Bu rehber, İyi ki Görmüşüm platformuna özel bilgileri içerir. Kopyalanamaz veya taklit
edilemez. Karşılaştığınız kopyalanma, taklit edilme vb. durumlarda lütfen mail@iyikigormusum.com adresimize bildirin.

İyi ki görmüşüm nedir?
İyi ki görmüşüm, internet ve sosyal medya kullanıcılarının zamanlarını
nitelikli, anlamlı ve rafine içeriklerle tüketmeleri amacıyla kurulmuş bir
içerik platformudur. Aylık web sitesi trafiğinin (113B+) %90+
Bu içerikleri seçili üniversite öğrencisi yazarlarla üreterek onlara deneyim
alanı katar. İçerik üretici sayısı: 85+
Kültür-sanat, bilim, edebiyat, sinema-tiyatro, gezi, keşif, kariyer, yeme-içme,
müzik kültürü ve birçok alanda benzersiz içerikler üretir.
iyikigormusum.com adresinde, Instagram, Twitter ve Linkedin’de içerik
üretir.

iyikigormusum.com

117B+

85+

Aylık ziyaretçi
sayısı

İçerik üretici

2dk.+

2,2
Ziyaretçi başına
açılan sayfa sayısı

Ziyaretçi başına
geçirilen süre

Instagram hesaplarımız
Bilim-sanat-sinema-müzik-tarih

Kültür-edebiyat

Seyahat-Gastronomi

@iyikigormusum

@iyikiokumusum

@iyikigitmisim

135 B Takipçi

43,5 B Takipçi

36,5 B Takipçi

iyikigormusum.com hedef kitlesi

(Mayıs 2022)

Kitle

İlgi alanları

%35-18-34 yaş
%30-25-34 yaş aralığında

Education/Test Preparation & Tutoring
Entertainment/Movie Lovers
Food & Dining/Cooking Enthusiasts/30 Minute Chefs
Shoppers/Value Shoppers
Lifestyles & Hobbies/Green Living Enthusiasts
Beauty & Wellness/Beauty Mavens
Travel/Travel Buffs
Financial Services/Investment Services
Jobs & Education/Education/Primary & Secondary
Schooling

%43 Kadın,
%57 Erkek

Ne yapar?

Neden Yapar?

İnternet ve sosyal medyada
insanların nitelikli zaman
geçirmesini sağlayacak, editöryal
incelemeden geçmiş, kültür-sanat,
bilim, eğlence içerikleri üretir.
Takipçi ve okurlarıyla etkileşim
kurar.

İki sebeple. Birincisi: içerik
tüketim alışkanlıklarını
değiştiremeyiz ama tüketilen
içeriğin niteliğini artırarak
platformumuzu kitlesel hale
getirmek istiyoruz.
İkincisi, üniversite öğrencilerini
meslek hayatlarına başlamadan
önce istikrarlı ve grup çalışması
içerisinde çalışacakları, eğitim
alacakları bir deneyim katmak.

Kimlerle Yapar?

Nasıl Yapar?

iyikigormusum.com'daki
içeriklerimizi, yazarlık başvurusu
üzerinden geçen üniversite
öğrencileriyle üretiyoruz. Sosyal
medya içeriklerimizi ise hem
üniversite öğrencilerinin içerikleri
ile hem de profesyonel ekibimizle
yönetiyoruz.

İçeriklerimizin nitelikli ve okuyucu
dostu içerikler olması için
yazarlarımızdan konu önerileri
alıyoruz. Gelen yazıları inceliyor,
bilgileri teyit ediyoruz. SEO
uyumluluğunu kontrol ettikten
sonra yayına alıyor; sosyal
medyada tanıtımlarını yapıyoruz.

Kime yapar?

Ne Yapmaz?

Ağırlıklı olarak 18-24 ve 24-35 yaş
aralığında eğitim, sinema, sanat,
edebiyat ve seyahat ilgi alanına
sahip, büyük şehirlerde yaşayan
internet-sosyal medya kullanıcıları.

Blog, haber sitesi, ödev sitesi
değildir. İntihal yapmaz. Bilgi
kirliliği yaratmaz. Takipçi artırmak
için kısa süreli gündemleri takip
ederek içerikler yayınlamaz.

Neden Sponsor Olmalısınız?

1

İşveren markası olarak genç yeteneklerle
sürdürülebilir iletişim kurabilirsiniz.

2

İnternette-sosyal medyada en üst sırada yer
alan içeriklerimizde markanızın bağlantısına
yer verebilirsiniz.

3

Vaka çalışmaları, yazarlara özel ödül içeren içerik çalışmaları,
canlı yayınlar, ortak katılımlı etkinlikler vb.

İnternet aramalarında en üst sıralarda yer alan içeriklerimizde,
ve sosyal medyada yüz binlerce üniversiteli genç takipçilere
markanızı gösterelim.

Web sitesi, mobil uygulama ziyaretlerinizi en
doğru kitleye ulaşarak artırabilirsiniz.
Editörlerimizle düzenli native içerikler oluşturarak proje, ürün
ve hizmetlerinizi duyurabiliriz.

4

Kreatif sosyal medya kurgularımızla sosyal
medya hesaplarınızla erişim-etkileşim ve
takipçi sayılarınızı artırabilirsiniz.
Sponsorluk türünüze göre yıl içerisinde ürün, hizmet ve
projelerinizi en kreatif projelerle duyuralım. Sizin için
Instagram’ın etkileşimli kurgularını takipçilerimizle
buluşturalım.

5

Ortak eğitim ve etkinliklerle üniversiteli içerik
üreticilerimizin hayatına dokunarak anlamlı, iz
bırakan etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

6

İnternette ve sosyal medyada nitelikli içerikler
üreten bu platformu sürdürülebilir hale
gelmesine destek olabilirsiniz.

3,5 saat
Türkiye’de bir kişinin bir günde
internette geçirdiği ortalama süre
(Hootsuite Digital in Turkey 2019)

2 saat
46 dakika
Türkiye’de bir kişinin bir günde
sosyal medyada geçirdiği ortalama
süre
(Hootsuite Digital in Turkey 2019)

1 dakika
Türkiye’de bir kişinin bir günde
kitap okuduğu süre bir dakikanın
altında.
TÜİK "Türkiye Kitap Okuma İstatistiği"

İyi ki Görmüşüm
İş birliği ve Sponsorluk Dosyası

3 milyon
324 bin
@iyikigormusum,
@iyikiokumusum ve
@iyikigitmisim
Instagram hesaplarının tüm içeriklerinin
bir aylık toplam erişim sayısı.
(Kasım 2020)

Sponsorluk Türleri

1

2

Ana
Sponsorluk

Kategori
Sponsorluğu

3

4

Tema
Sponsorluğu

İçerik
Sponsorluğu

Sponsorluk türlerimizin kapsamlarını
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Ana
Sponsorluk
Kapsamları, projeler ve reklam alanları

Ana sponsorluk kapsamları

Ana Sponsor reklam alanları

1

Ana sayfa ve tüm iç sayfalarda
header altında banner
iyikigormusum.com web sitesinde
Header’ın altında markanızın
logosu ve bağlantı linki yer alır.
Logonuz sitenin bütün trafiği
kadar görüntülenme elde eder.

Yılda 12 native web içeriği ve sosyal medyada tanıtımları
İşletmeniz adına web sitemizde yazar hesabı oluşturulur. Editör ekibi tarafından
(markanız tarafından brief’lenmiş) native içerik yazılarak yayınlanır.

2

İçeriğinizin-markanızın sosyal
medyada tanıtılması

Etkinlik ve duyurularınızın
yayınlanması

iyikigormusum.com web sitesinde her ay
yayınlanan içeriğiniz @iyikigormusum
hesaplarında en az 1 post ve 1 story ile
tanıtılıır. Markanız etiketlenir.

Firmanıza ait kariyer ilanı, etkinlik, şirket içi
organizasyon, staj programı, önemli ödül
haberleri vb. duyurular dahildir.

Ürün veya hizmetlerinizin
tanıtımı

Ürün veya hizmetlerinizle ilgili ayda 2
Instastory

Marka içeriğinizin web sitesinde
öne çıkarılması
Yazınız yayınlandığı 48 saat boyunca
web sitesinde ana slider’da yer alır.

Ana sponsorluk kapsamları
Yılda 6 sosyal medya kurgusu
@iyikigormusum hesaplarında yılda 6 defa kreatif kurgularla tematik

3

etkinlikler gerçekleştirilir. Soru-cevap, çekiliş, gündem odaklı yayın, quiz vb.
etkinlikler için markanıza kurgu önerileri yapılır. Instagram’da kurguya özel seri
içerik paylaşılır, hikayeler paylaşılır.
Marka hesaplarınız etiketlenir, web sitenize-uygulamanıza yönlendirmeler yapılır.
Kurgunun ortak planlaması sonrasında yayına alınır.

e-mailing ve iç yazışmalar

4

Yazarlara ve adaylara (yazı onay
maili gibi) otomatik maillerde
organizasyon dışı ile yapılan yapılan
e-mail yazışmalarında, yazar
rehberlerinde logonuza yer verilir.

Münhasırlık
Sözleşme süresi boyunca ana sponsorun kapsamlarına tek bir sponsor sahiptir. Ana sponsorun
sektöründen başka işletme herhangi bir sponsorluk modelinde sponsor olamaz.

Kategori
Sponsorluğu
Kapsamları, projeler ve reklam alanları

Kategori sponsorluğu kapsamları

Kategori sponsoru reklam
alanları

1

Kategori içinde ve kategori
yazılarında banner
iyikigormusum.com web sitesinde
Header’ın altında markanızın
logosu ve bağlantı linki yer alır.
Logonuz sitenin bütün trafiği
kadar görüntülenme elde eder.

Yılda 3+3 sosyal medya kurgusu

2

@iyikigormusum hesabında yılda 3 defa ve kategoriye ait sosyal medya hesabında 3
defa (@iyikiokumusum-iyikigitmisim gibi) kreatif kurgularla tematik etkinlikler
gerçekleştirilir. Soru-cevap, çekiliş, gündem odaklı yayın, quiz vb. etkinlikler için
markanıza kurgu önerileri yapılır. Marka hesaplarınız etiketlenir, web sitenizeuygulamanıza yönlendirmeler yapılır. Kurgunun ortak planlaması sonrasında yayına
alınır.

Kategori sponsorluğu kapsamları

3

Yılda 6 native web içeriği ve sosyal medyada tanıtımları
İşletmeniz adına web sitemizde yazar hesabı oluşturulur. Editör ekibi tarafından
(markanız tarafından brief’lenmiş) native içerik yazılarak yayınlanır.

İçeriğinizin-markanızın sosyal
medyada tanıtılması

Etkinlik ve duyurularınızın
yayınlanması

iyikigormusum.com web sitesinde her ay
yayınlanan içeriğiniz @iyikigormusum
hesaplarında en az 1 post ve 1 story ile
tanıtılıır. Markanız etiketlenir.

Firmanıza ait kariyer ilanı, etkinlik, şirket içi
organizasyon, staj programı, önemli ödül
haberleri vb. duyurular dahildir.

Ürün veya hizmetlerinizin
tanıtımı

Ürün veya hizmetlerinizle ilgili ayda 2
Instastory

Marka içeriğinizin web sitesinde
öne çıkarılması
Yazınız yayınlandığı 48 saat boyunca
web sitesinde ana slider’da yer alır.

Kategori altında yer alan alt temaların
kapsamında yer alan sponsorluk kapsamları

Tema
Sponsorluğu

Tema sponsorluğu
kapsamları
Kategorilerin altında yer
alan film-dizi, kahve, sanat
gibi birçok spesifik temanın
içeriklerinde yer alın.
iyikigormusum.com'daki seçili
temanızın içinde, yazıların ortasında
markanızın banner’ına yer verilir.

1 native içerik yayını
Ürün, hizmet veya projenizle ilgili
bir yazı yayınlanır.

Sosyal Medya Tanıtımı
@iyikigormusum Instagram
hesabında 1 post ve 1 ınstastory
ile tanıtımınız yapılır.

Tekil içerikler için hayata
geçirdiğimiz sponsorluklar

İçerik
Sponsorluğu

İçerik sponsorluğu kapsamları
Markanızı, projenizi, ürün-hizmetinizi tanıtmak için native
içerik üretip yayınlayalım. Sizi kitlenizle buluşturalım.
iyikigormusum.com'da size ait bir yazar hesabı oluşturularak veya İyi ki
görmüşüm içerik stüdyosu hesabı üzerinden native yazınız yayınlanır. Bu yazı
SEO kriterlerinden en iyi notu alacak şekilde hazırlanarak üretilir. Süresiz olarak
yayında kalır.

İçeriğinizin Sosyal Medya Tanıtımı
Temaya ait web içeriği sosyal medyada tanıtılırken logonuza
yer verilir ve markanız etiketlenir.

“Bugün
karşıma
çok güzel
bir şey
çıktı”
İşte hepimiz bunu söyletmek için çalışıyoruz.

İyi ki
tanıştık
www.iyikigormusum.com

