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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.
Kültür-sanat, bilim, edebiyat, sinema-tiyatro, gezi, keşif, kariyer, yemeiçme, müzik kültürü ve birçok alanda benzersiz içerikler üretir.
iyikigormusum.com adresinde, Instagram, Twitter ve Linkedin’de yer
alan hesaplarında içerik üretir.

İş birliği ve Sponsorluk Dosyası

3,5 saat
Türkiye’de bir kişinin bir günde
internette geçirdiği ortalama süre
(Hootsuite Digital in Turkey 2018)

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 kanalları
iyikigormusum.com

100 K+

Instagram: @iyikigormusum
LinkedIn: @iyikigormusum
Twitter: @iyikigormusum
Facebook: @iyikigormusum

33,5 K+

Edebiyat-sanat
Instagram @iyikiokumusum

9 K+

Gezi-gastronomi
Instagram @iyikigitmisim
Sinema
Instagram @ikgsinema
(yakında)
Müzik-etkinlik
Instagram @iyikiduymusum
(yakında)
Kariyer-ilham
Instagram @ikgkariyer
(yakında)

Verilerle iyikigormusum.com

iyikigormusum.com (Aralık 2020)

35B+

60+

2,2

Aylık tekil ziyaretçi
sayısı

Üniversiteli
yazar

Kullanıcı başına
Açılan sayfa
sayısı

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

ff

%43 Kadın,
%57 Erkek

İlgi alanları
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 Bu s
Financial Services/Investment Services
Jobs & Education/Education/Primary & Secondary
Schooling

İyi ki Görmüşüm
İş birliği ve Sponsorluk Dosyası

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

İyi ki görmüşüm üniversite
öğrencileri için deneyim alanıdır
Neden üniversite öğrencisi?
Üniversite öğrencilerinin mezuniyet
sonrasında yaşadığı en önemli
problemlerden biri deneyim
eksikliği. İyi ki görmüşüm, seçtiği
gönüllü yazarlarına ortak çalışma
platformu oluşturmayı hedefliyor.

Üniversite öğrencilerinin ayırdıkları
önemli zaman ve emeği,
kendilerine katabilecekleri
deneyime, referansa
dönüştürüyor.

Ne tür deneyimler?
• Niş kategorilerde yazan nitelikli ekibin bir parçası olma ve“ortak çalışma kültürü”
deneyimi.
• Öğrencinin araştırdığı ve içerik ürettiği konuda geniş kitlelere ulaşma avantajı
• Öğrencinin kendi niş alanında hazırladığı yazılarda arama motorunda üst sıralarda
görünme fırsatı
• Az bilinen ve son on yılın en önemli yeteneklerinden biri olan sosyal medya
yönetimi ve content marketing alanında çalışma deneyimi.
• Ortak etkinlikler.

İyi ki görmüşüm yazarı her hafta şu çalışmaları gerçekleştirir:
1 Blog yazısı: Özgün ve nitelikli bir konu bularak, bu konuların alt başlıklarını
oluşturarak editörü bilgilendirir. Editör onayıyla birlikte bu konuda blog içeriği yazar.
Kendisine özel oluşturulan yazar profilinden yazı girişini yapar ve editör onayına gönderir.
2- Blog yazılarını tanıtıcı sosyal medya içeriği: Yazdığı blog paylaşımının sosyal medya
hesaplarında hangi tanıtıcı cümleyle ve hangi görsellerle yer alacağını planlar.
3-Yer almak isterse ek gönüllü görevler
Sosyal medyada içerik üreten ekibin arasında yer alabilir.
Tasarım ve video animasyon desteği verebilir

Ana
Sponsorluk
Kapsamları, projeler ve reklam alanları

Ana sponsorluk kapsamları

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

İçeriğinizin-markanızın sosyal

Marka içeriğinizin web sitesinde öne

medyada tanıtılması

çıkarılması

iyikigormusum.com web sitesinde her

Yazınız yayınlandığı 48 saat boyunca
web sitesinde ana slider’da yer alır.

ay yayınlanan içeriğiniz
@iyikigormusum hesaplarında 1
post ve 1 story ile tanıtılıır. Markanız
etiketlenir.

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

Yılda 6 sosyal medya kurgusu
@iyikigormusum hesaplarında yılda 6 defa yaratıcı kurgularla tematik 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.

Ana sponsorluk kapsamları
Ana Sponsor reklam alanları
Ana sayfa ve tüm iç
sayfalarda header
üstünde banner
(384 X 22px)
iyikigormusum.com web
sitesinde Header’ın üstünde yer
alan standart ölçüdeki banner
alanında logonuz yer alır, web
sitenize- uygulamanıza
yönlendirir.

e-mailing ve iç yazışmalar
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

Yılda 6 native web içeriği ve sosyal medyada tanıtımı
Firmanız adına web sitemizde yazar hesabı oluşturulur. Editör ekibi tarafından (markanız
tarafından brieflenmiş) native içerik yazılarak yayınlanır.

İçeriğinizin-markanızın sosyal

Marka içeriğinizin web sitesinde

medyada tanıtılması

öne çıkarılması

iyikigormusum.com web sitesinde her

Yazınız yayınlandığı 48 saat boyunca
web sitesinde ana slider’da yer alır.

ay yayınlanan içeriğiniz
@iyikigormusum hesaplarında 1
post ve 1 story ile tanıtılıır. Markanız
etiketlenir.

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

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

Kategori sponsorluğu kapsamları

Kategori sponsoru
reklam alanları
Kategori içinde banner

Kategori sponsoru
reklam banner alanı

Masaüstü (728X90px) Mobil (320X50 px)
iyikiokumusum.com web sitesinde sponsoru
olduğunuz kategorinin sayfasında üstündeki
banner markanıza ayrılır.

Kategori içindeki
tüm iç yazılarda
banner
Masaüstü (1920X22px) Mobil
(384 X 22px)
Sponsoru olduğunuz kategori içindeki

Kategori sponsoru reklam alanı

tüm yazıların açılış ekranında, İçerik
başlığı ile özet cümle arasında banner
alanı.

(Yakında)

Tema
Sponsorluğu
Kategori altında yer alan alt temaların
kapsamında yer alan sponsorluk kapsamları

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

İş birliği teklif ve kapsamları

Ana Sponsor

Banner
alanı

Web post

Kategori
sponsoru

Seçtiğiniz
kategori
Ana sayfada ve sayfasının içinde
tüm sitede sayfa üstte banner alanı
içlerinde header
üstünde banner
Kategorinizin
alanı
içindeki
yazılarda başlık
altında banner

Proje BazlıProje bazlıSosyal Medya
Web post
Kurgusu

-

-

Yılda 12 içerik
Yılda 6 içerik
5 içerik ve
İçeriklerin sosyal İçeriklerin sosyal sosyal medyada
medyada tanıtımı medyada tanıtımı
tanıtımı

Sosyal
medya
kurgusu

Yılda 6
@iyikigormusum
sosyal medya
kurgusu

Yılda 3+3 sosyal
medya kurgusu
3 @iyikigormusum
+
3 @iyikiokumusum

-

Mailingrehberler

Logonuza ana
sponsor ibaresiyle
yer verilir.

-

-

@iyikigormusum
5 kurgu ve sosyal
medyada tanıtımı

Ücret bilgisi
Ücret bilgisi için Ücret bilgisi için
Ücret bilgisi için
için
mail@iyikigormus mail@iyikigormus
mail@iyikigormus
mail@iyikigorm
um.com
um.com
um.com
usum.com

İyi ki
tanıştık
www.iyikigormusum.com

