
content publication service
Use the Power of Digital World Besides Traditional Media

Visibility in digital world carries vital importance for your brand. Moneta 
Media Group conduct a policy which reach the sectors through digital 
platforms besides print sphere. And you, while preparing script work, take 
care of some basic tips and let the rest done by us.

5 vital steps for preparing SEO compatible content

1. Headlines should be as short as possible; while the lowest limit is 3 
words. In addition, headline system should be formed using H1, H2 
and H3 tags. Headline should be directly related with the subject, 
otherwise, Google perceives the situation and prevents your content 
from appearing at the results. 

2. Keyword should be chosen and script should be prepared at the focus 
of the word. Keyword should appear on the headline, in the first and 
last paragraphs of the script. While a sole keyword can be chosen, this 
number can rise up to 5. 

3. Script should consist of at least 300 words. The highest limit here is 
2000 words. 

4. It’s critical that the prepared script is unique. In case Google detect 
copied content, they make the appearance of the script in search 
results impossible. 

5. Visual usage is important. There should be at least two visuals, 
directly with the subject. 

You can view the SEO compatible article we prepared for you and start 
applying above steps for your company’s visibility at top rows.
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“Endüstriyel pazar iletişimi” sloganıyla spesifik ya-
yınlar üreten ve sektörel yayıncılığa yeni bir soluk 
getiren Moneta Yayın Grubu, “GKS - Güneşten Koru-
ma, Panjur, Tente, Kapı/Geçiş Sistemleri Dergisi” ile 
inşaat ve yapı sektöründe özel bir alana dokunuyor 
ve Türkiye’de ilk defa güneşten koruma, panjur, tente 
ve kapı/geçiş sistemleri sektörlerini bir araya getiren 
bir platform işlevi görüyor. Basılı ve dijital mecrada 
yayımlanmakta olan GKS Dergisi, Android ve IOS uy-
gulamalarıyla da tam uyumlu olarak geniş bir okur 
kitlesine hitap etmektedir.

Global iş birlikleri

Dünyadan ve Türkiye’den güneşten koruma, panjur, 
tente, kapı/geçiş sistemlerine yönelik en önemli fir-
malarla şimdiden iş birliklerine imza atmış olan GKS 
Dergisi, sektörün en önemli buluşma noktası olan 
R+T Fuarı’na da katılım göstermiş ve hem sektörün 
global çapta nabzını tutmuş hem de Türk firmaların 
dünyaya açılmasına aracılık etmiştir. GKS Dergisi, Tür-
kiye’de sektörün bir araya geldiği fuarlar ve etkinlik-
lerde de mutlaka yerini almaktadır.

GKS Dergisi’yle kimlere ulaşabilirsiniz?

GKS Dergisi, yapı sektörünün temel bileşenlerin-
den olan güneşten koruma sistemlerini, yani cephe 

gölgelendirme, tente, panjur vs. ile kapı ve geçiş 
sistemlerini odağına alan spesifik bir yayındır. GKS 
Dergisi’nin okur profilini sektör için önemli konumda 
olan toptancılar, distribütörler, bayiler, perakende-
ciler, mimarlar, inşaat mühendisleri, proje taahhüt 
firmaları, inşaat firmaları, müteahhitler, yatırımcılar, 
iç mimarlar, uygulayıcılar, teknik elemanlar, sektörel 
birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, eği-
tim kurumları ve üniversiteler oluşturmaktadır.

GKS Dergisinin odaklandığı konular nelerdir?

GKS Dergisi spesifik yayıncılık alanı çerçevesinde özel 
konulara odaklanan içeriklerle hazırlanmaktadır: Açık 
panjur, ahşap kepenk, alüminyum panjurlar, anti-hır-
sızlık kepenkleri, anti-parlama bakım çalışmaları, bö-
cek koruma, dikey perde, elektrik tesisatı, ev kapıları, 
ev otomasyon, garaj kapıları, tenteler, kafes tasarım, 
karartma sistemleri, kesit kapılar, kış bahçeleri, kış 
bahçesi gölgelendirme sistemleri, onarım, panjur, 
panjur kutuları, pencere, pilili panjur, plastik kepenk, 
roll-up kapılar, rulo ızgara, rulo kapı muayene, sürücü-
ler, teras çatılar, yazılım, yedek parça satış.

Siz de yerinizi alın

GKS Dergisi’nin güneşten koruma, panjur, tente, 
kapı/geçiş sistemleri sektöründeki etki alanı her ge-
çen gün artmaktadır. Global iş birlikleriyle büyüyen 
GKS Dergisi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve yerinizi 
ayırtmak için şimdi tıklayın: http://gksdergisi.com

Panjur, tente ve pergola ile Güneşten 
Koruma
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content publishing service

1 full page content publishing fee (print magazine): 1250 € + vat
2 full pages content publishing fee (print magazine): 2000 € + vat
1 full page content publishing fee (web publishing): 800 € + vat
1 full page content publishing fee (print magazine + web publishing): 1500 € + vat
2 full page content publishing fee (print magazine + web publishing): 2400 € + vat

Maximum word count for 1 page should be 3000 characters with spaces.
There should be 1 headlines and 2 subheadings.
There should be at least 1 visual.
Resolution quality of the visuals should be at least 300 DPI.
Visuals should be at optimum brightness for printing.
Visuals should be jpg, tiff or PDF formats. 

Sample Text


