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 Değerli üyemiz, TİGİAD sektörünün en çok takip edilen sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip, sizler de 

yeni yılda derneğimizin aşağıda sunduğu reklam fırsatlarına katılarak hem derneğimize destek olup hem de 

firmanızın reklamının yapılmasına vesile olabilirsiniz.  

Yapmanız gereken, istediğiniz reklam seçeneğini veya seçeneklerini işaretleyerek formun kaşe ve imzalı 

halini bizlere, tigiad@tigiad.org.tr adresine ulaştırmanız. 

1. SEÇENEK: TİGİAD 2021 MASA TAKVİMİ REKLAMI 

Süre: Aylık 

Fiyat: 1.900 TL x AY 

Kontenjan: 12 Adet  

İçerik:  İlk defa 2020 yılı için yayınlanan TİGİAD takvimi ulaştığı noktalardan çok sayıda beğeni ve teşekkür aldı. TİGİAD 

takvimi artık her yıl klasikleşen bir promosyon ve reklam seçeneği olarak sizlerin huzurunda olacak.  

Yeni yıl arifesinde yayınlanacak olan TİGİAD 47. Sayı dergimiz ile tüm okuyuculara 2021 yılı masa takvimi yine ücretsiz 

ulaştırılacak. Takvimin ön yüzü mevcut ayı gösterecek olup arka yüzü o ayın sponsor reklamını içerecektir. Ayrıca her ayın 

sponsoru derneğimizin sosyal medya hesaplarında tanıtılacaktır.  

2020 yılı takviminde yer alan firmalara bulundukları ayı koruma önceliği tanınacak olup, yeni sponsorlar için ödeme 

önceliğine göre boşta olan aylardan seçim yapma şansı verilecektir. 

 

2. SEÇENEK: TİGİAD WEB SİTESİ REKLAMI 

Süre: 1 Yıl 

Fiyat: 4.900 TL 

Kontenjan: 4 Adet 

İçerik:  Ayda ortalama 1.000 kez ziyaret edilen www.tigiad.org.tr web sitemizde, 2 farklı ebatta göndereceğiniz 

reklamlarınızı 12 ay boyunca yayınlatabilir, bu reklamlar üzerinden kendi web sitenize link oluşturabilirsiniz.  

Üstelik yıl içerisinde reklam tasarımlarınızı güncellemek ücretsiz. Kontenjanı sınırlı olan bu seçenek için ödeme önceliğine 

göre reklamlar kabul edilecektir. 

 

3. SEÇENEK: TİGİAD 2021 AJANDA REKLAMI 

Süre: 1 Yıl 

Fiyat: 5.900 TL 

Kontenjan: 12 Adet 

İçerik:  Bu yıl ilk defa üretilecek olan TİGİAD ajandasının, deri kapak içine dikişli ve ciltli sayfaları ile hem kullanıcılar 

tarafından tercih edilen bir ajanda olması, hem de derneğimizin prestij sembollerinden biri olması hedefleniyor. 

2.500 adet üretilecek ajanda TİGAD Dergisi abonelerine 1’er adet ve dernek üyesi firmalara en az 2’şer adet olacak şekilde 

ücretsiz dağıtılacak. 

Minimum 12 sponsor firmanın katılımı ile gerçekleşecek projede, reklam vermek isteyen her bir sponsor firmanın 

ajandanın çeşitli tarihlerine dağılmış şekilde 2 yaprak (arkalı önlü 4 sayfa) reklam tasarımını yayınlatma hakkı olacaktır. 

 

Yukarıda işaretlemiş olduğum reklam talebimin işleme alınmasını rica eder, ilgili bedelin ödemesini yapacağımızı 

taahhüt ederim. 

İsim Soy isim:       Kaşe / İmza: 

 

 REKLAM VERMEK İSTİYORUM 

Son başvuru tarihi: 30 EKİM 2020 

 

 REKLAM VERMEK İSTİYORUM 

Son başvuru tarihi: 30 KASIM 2020 

 

 REKLAM VERMEK İSTİYORUM 

Son başvuru tarihi: 30 EKİM 2020 
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