Eğlenceli
olduğu kadar

güvenilir
dergi

MinikaGO

Eğlencenin Gücü Adına

Eğlencenin Gücü Adına

TÜR
Süreli yayın, çocuk dergisi

PERİYOT
Aylık

HEDEF KİTLE
7-14 yaş

AMAÇ
Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen
MinikaGo dergisi, bu alanda eser üreten ülkenin en iyi yazar, çizer ve tasarımcılarıyla çalışarak
içeriğinde eğlence ve kültürü bir araya getirecektir. Milli ve manevi değerleri önceleyecek
MinikaGo, televizyon kanalı aracılığı ile sürdürdüğü güvenilir marka değerini dergi mecrasıyla
devam ettirecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyut: 21x28 cm
Tiraj: 30.000 adet
Sayfa Sayısı: 4 forma (64 sf) - 3 forma 90 gram mat kuşe + 1 forma 1. Hamur beyaz renk

İÇERİK
Hedef kitlesindeki çocukların ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, bilimden sanata, çizgiden edebiyata,
kültür ve tarihten değerler eğitimine pedagog gözetiminde hazırlanmış içerik. Çeşitliliğin mümkün
olan en üst düzeyde olduğu, günümüz çocuk edebiyatının ve çizgi dünyasının bilinen, nitelikli yazar
ve çizerlerinin özgün ve yeni çalışmaları yer alıyor.
Hikaye- Masal

Çizgi Roman

Bilmece – bulmaca
Değerler Eğitimi

Röportaj
Sihirli Eller

Teknoloji, İnternet, Bilim

Kitap tanıtımı

Çocuk Dünyasından Haberler
MinikaGo Postası

Tarih

Ayın Takvimi

Eğlenceli Testler

Gezgin Sezgin

PROMOSYON
Dergiyle birlikte içeriğini ve misyonunu destekleyecek, eğlendirirken öğretecek promosyonlar
yer alacaktır.

MinikaGO

Dergi

Reklam
Tarifesi
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TEKNİK BİLGİLER
Piyasaya
Tek Sayfa
Çift Sayfa
Çıkış Silme Ölçü (mm) Silme Ölçü (mm)
Her ay

210x280

420x280

Cilt

Tram

Tel Dikiş

70

İç Sayfalar
Kağıt (gr)

Kapak
Kağıt (gr)

90gr Mat Kuşe 300gr Mat Kuşe
80gr 1. Hamur

ÖZEL SAYFALAR
Arka
Kapak

Kapak
İçleri

$50.500 $33.000

3. Sayfa

4.+5. Sayfa

6.+7. Sayfa

Göbek

Kulaklı 3.Syf.
/ Ters Kapak

Insert

$33.000

$ 51.500

$50.500

-

$74.000

$ 51.500

SAĞ SAYFALAR
1. Forma

2. Forma

3. Forma

3. Forma Sonrası

Sağ
Sayfa

Karşılıklı
2 Sayfa

Sağ
Sayfa

Karşılıklı
2 Sayfa

Sağ
Sayfa

Karşılıklı
2 Sayfa

Sağ
Sayfa

Karşılıklı
2 Sayfa

Sayfa

$ 21.000

$38.000

$20.000

$36.000

$ 17.500

$ 31.500

$ 15.500

$28.000

$ 13.000

SOL SAYFALAR
1. Forma

2. Forma

3. Forma

3. Forma Sonrası

Sol
Sayfa

Sol
Sayfa

Sol
Sayfa

Sol
Sayfa

Sayfa

$ 17.000

$ 15.000

$ 14.000

$ 14.000

$ 11.500
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ÇALIŞMA KOŞULLARI
1. Turkuvaz Medya Grubu dergilerinde yayınlanan reklamlara ait bütün mali işler Turkuvaz
Reklam tarafından yürütülür.
2. Ajans Komisyonu %15‛tir. Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
3. Tarifede belirtilen indirim uygulamalarında Ajans Komisyonu‛na baz oluşturan tutar,
tarifedeki fiyattan indirim düşüldükten sonra kalan meblağdır.
4. Yayınlanacak reklamların, yayın gününden itibaren ödeme vadesi 60 gündür. Reklam ajansları
veya firmalar ödeme belgelerini (nakit ödeme ve/veya vadeli çeklerini) reklamın yayınından
önce, ordinolarıyla birlikte göndermelidir.
5. Tarifede belirtilen özel sayfa ve yerler dışındaki rezervasyonlar için özel sayfa ve yer
garantisi yoktur.
6. Anlaşmanın yapıldığı dönem içinde taahhüt edilen reklam harcaması yapılmadığı takdirde,
gerçekleşen harcamaya karşılık gelen indirim oranı uygulanır ve aradaki fark ilk fatura
döneminde fatura edilir.
7. Proje, ek vb. gibi teklifli çalışmalar, özel çalışma sınıfına girer ve bütçeye dahil değildir.
8. Insert tarifesi: - 4 sayfa A4 ve Türkiye dağıtımı için geçerlidir ve sadece %15 Ajans
Komisyonu uygulanır. - 4 sayfanın üzerindeki insert‛ler, özel proje kapsamına girer ve özel
olarak fiyatlandırılır. - Bölge veya şehir tercihi olursa özel dağıtım gerektirdiğinden,
önceden bilgi alınarak mutabakat sağlanması gerekir ve özel olarak fiyatlandırılır.
9. Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu‛na tabi reklamlarda indirimler düşüldükten
sonra %14 Basın İlan Kurumu‛na pay verilir. Kalan net rakam üzerinden %11 Ajans Komisyonu
uygulanır.
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10. • Gönderimi yapılacak olan ilan dökümanlarının çözünürlükleri yüksek olmalıdır. (175 dpi 2540 dpi) piksel/cm - CMYK • Dökümanlar PDF formatında CD‛de veya FTP adresimiz
üzerinden gönderilmelidir. • Döküman içerisinde mevcut olan görseller TIFF formatında ve
yazılar CONVERT‛li olmalıdır. • Dökümanlar taşma paylı ve kroslu olarak gönderilmelidir.
11. Her dergi için ayrı reklam materyali gerekmektedir. Baskıya emsal (doğru ICC profilde
prova baskısı - kromolin - yüksek çözünürlükte dijital çıkış) gönderilmeyen reklamlarda,
sorumluluk reklam verene aittir.
12. Reklam materyalinin aylık dergilerde yayın tarihinden bir önceki ayın 15‛i akşamına kadar,
haftalık dergilerde ise yayın tarihinden 5 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.
13. Baskıların aksamaması için reklam rezervasyon ve iptallerinin en geç 10 gün önce Dergiler
Rezervasyon Servisi‛ne yazılı olarak bildirilmesini rica ederiz. Yazılı olarak yapılmayan
rezervasyon ve iptaller geçersizdir.
14. Yayınlanacak reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir.
Reklam, mevzuatlara aykırı unsurlara sahipse Turkuvaz Reklam, reklamın değiştirilmesini talep
hakkına sahiptir. Turkuvaz Reklam‛ın yayınlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette
üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat
ve/veya idari/adli para cezalarını reklam verene aynen rücu hakkı saklıdır.
15. Vadesinden önce yapılan ödemelere, aylık belirlenen oranda erken ödeme primi tahakkuk
ettirilir.
16. Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde herhangi bir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın
vadenin bitiminden fiili ödeme tarihine kadar aylık belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
Nisan 2015‛den itibaren geçerli Turkuvaz Dergiler Reklam Tarifesi ( $ ). Fiyatlara Ajans
Komisyonu dahil, KDV hariçtir

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

