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FARKLI BAKIŞ AÇILARI SUNAN

ESPRİLİ
SORU
İŞARETLERİ
ÜRETEN

SOSYAL
SORUMLULUK
ALAN

ALTERNATİF GÜNDEM YARATAN

CİDDİ

HAYATA VE INSANA
DOKUNAN, HER TÜRLÜ
KONUYU TARTIŞMAYA
AÇAN, FARKLI BIR BAKIŞ
AÇISI ILE ALTERNATIF
CEVAPLAR PEŞINDE
OLAN YENI BIR MECRA
OLUŞTURUR.
“Yaşamın içinde yer alan birçok konuya, kimi zaman ciddi kimi
zaman da mizahi açıdan yaklaşarak, farklı bir bakış açısı sunup;
fikri tartışmalar üreten, güncel konular ve kapsamlı makaleler
ile hayata ilgi duyan herkese yeni bir şeyler sunmak isteyen
heyecanlı ve genç bir dergiyiz.”
Genel Yayın Yönetmeni: Meryem İlayda Atlas

• Güncel sorunların arka planını
görmeye ve göstermeye çalışarak okuru
yüzeysel düşüncelerden kurtarmayı
amaçlayan dopdolu içerik
• Kışkırtıcı sorular soran makaleler
• Hemen her alandaki hakim tek yönlü
bakışı yıkan güçlü kalemler
• Siyasetten sinemaya, dış politikadan
sosyal sorunlara; eğlenceli ve
düşündürücü içeriğiyle yeni şeyler
duymak isteyen herkese hitap eden
renkli sayfalar
• Lacivert tarzını yansıtan, sıra dışı
tasarım

AMACIMIZA NASIL ULAŞACAĞIZ?
•

Her ay farklı yazarların yazacağı; içinde röportaj, makale ve tartışmaların olacağı
dosyalar hazırlayarak
• Dizilere, modern sanata, sinemaya ve kitaplara referans veren bir içerik yaratarak
• Her ay dünya gündeminde tartışılan konulara dair makalelere yer vererek
• Akademik konuların tartışılırken anlaşılmasını kolaylaştıracak açıklayıcı bir sözlük
oluşturarak
• Makul bir fiyat sağlayarak
• Arşivlenecek değerde içerik üreterek
• Kolay ve hızlı ulaşılabilir bir mecra olarak
Örn: Web, mobile, iPad, iPhone uygulamaları
NEDEN LACİVERT?
Sloganımız;
“Hayatı Ciddiye Alıyoruz”
Bu yüzden ciddiyetin ve samimiyetin rengi Lacivert’i seçtik.
NE ZAMAN RAFLARDA?
Lacivert, Mayıs 2014’ten itibaren her ay seçkin kitabevleri, gazete bayileri ve zincir
mağazalarda yer alıyor.
NASIL BİR DERGİ?
Ölçü 21x28 | Kapak 170 g parlak kuşe | İç sayfalar 90 g mat kuşe | Amerikan cilt | Tiraj 7.846 |
Fiyat 7 TL
NEREDE BULABİLİRİM?
Seçkin kitabevleri, gazete bayileri, zincir mağazalar, akıllı telefon ve tablet uygulamaları, sosyal
medya, lacivertdergi.com
KİM OKUR?
Üniversite öğrencileri ve mezunları
Güncel ve akademik konulara farklı bir perspektiften bakmak isteyenler
Hayata, insana, bilgiye ve yeniliğe merakı olan herkes
Diğer okuduğu gazete ve dergiler:
New York Times, The New Yorker, London Review of Books, Birikim, İtibar, Amargi,
Radikal, Daily Sabah
Sevdiği yazarlar:
J. D. Salinger, Ernest Hemingway, A. Hamdi Tanpınar, Orhan Pamuk, İ. Oktay Anar

www.lacivertdergi.com
www.facebook.com/lacivertdergi
twitter.com/lacivert_dergi
plus.google.com/115693744342368476739/posts
www.instagram.com/lacivertdergi

Reklam Satış: 0212 354 32 36
Etkinlik ve 360 Projeler: 0212 354 41 83
Dergi Yönetimi: 0212 354 42 00

