
• gucaktarim.com 
• disliteknolojileri.com
• pompa-vana.com 
• ruzgarenerjisi.com.tr 
• gesdergisi.com
• gksdergisi.com

• oemdergisi.com
• biyoenerjidergisi.com
• haberplastik.com  
• reduktor.com.tr
• endustriliderleri.com
• istanbulgunlugu.com

Endüstrinin Teknolojik Portalları

2011 yılından bu yana, endüstrinin önemli sektörlerinde yayımlamakta 
olduğumuz web portallarımız ile yüzlerce sektörde binlerce uzmana ulaşan bir 
bilgi kaynağı sunuyoruz. İlgili sektörlere ilişkin haberler, proje ve ürün tanıtımları, 
röportajlar, makaleler ile Türkiye  sanayisinin profesyonellerini bilgilendiren 
önemli web portallarına sahibiz. Ülkemizin kalkınması, sanayimizin gelişmesi 
ve üreten bir ülke olma  yolunda, bilginin kolay ulaşılabiliyor olmasını sağlamak, 
önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Yenilenen internet teknolojilerini yakından takip eden MONETA, yayımlamakta 
olduğu web sayfalarının altyapı teknolojisini güncel tutarak okurlarını uzun 
yıllardır korumaktadır. Portallarımız Android, IOS vb. işletim sistemlerinde 
mükemmel çalışarak tüm akıllı cihazlarda uyumlu görüntülenebilmektedir.

Web portallarımız Türk sanayisinin gündemini özetleyen ve gelişimini izleyen 
önemli bir arşiv niteliğindedir.  Alanında özgün içerikler barındıran web 
portallarımız sektöründe lider konumdadır.

Technological Portals of Industry

We present an information source which reaches to thousands of professionals in 
hundreds of sectors with our web portals that we’ve been publishing since 2011. 
We own websites which inform professionals of Turkish industry by news related 
with sectors, project and product introductions, interviews, articles. Providing the 
information to be easily accessible takes the priority in the aim of our country’s 
development, our industry’s improvement and being a productive country.

MONETA, who pursue continuously renewing internet technologies closely, have 
been keeping their readers for years, by continuously updating the infrastructures 
of the websites they publish. Our portals function excellently in operating systems 
such as Android, iOS etc. and can be viewed compatibly in all smart devices.

Our web portals carry the quality of being an important archive which summarises 
the agenda of Turkish industry and observes its development. Our web portals, 
which contain authentic content in their spheres are leaders in their industries.

web sayfaları / portallar
web pages / portals



Tepe Banner
Top Banner
(1600 x 200px)

Başlık Banner
Headline Banner
(728 x 180px)

Yazar Altı Banner
Banner Below Author
(728 x 180px)

Tepe Banner
Top Banner
(728 x 180px)

Sağ Sütun
Right Banner
(300 x 250px)

Sağ Sütun
Right Column
(300 x 250px)

Sağ Sütun
Right Banner
(300 x 250px)

Video
(Otomatik Boyutlandırma)
(Auto Size)

ilan ölçüleri
advertised sizes

Anasayfa Reklamları
Homepage Advertorial

Anında Bildirim
Instant Notification

Ürün Tanıtım
Product Introduction

Kategori̇ Li̇steleme
Category Listing

Fi̇rma Rehberi
Buyers Guide



1

1

Kategori sağ blok 1. sıra reklam alanı.
Category right block 1st row advertisement area.2

Kategori sağ blok 2. sıra ve sonrasındakileri kapsar.
Includes category right block 2nd row and aftermath

3

Haber detaylarında sağ blok 2. sıra ve sonrasındakileri kapsar.
Includes right block 2nd row and aftermath in news details.4

2

2

4

3

Kategori başlık sponsorluğu.
Category Headline Sponsorship.

kategori banner yerleşimi
category banner placement

Bu banner yerleşimleri tüm web sayfalarımız için geçerlidir.
These banner placements are valid for all our web pages.



 Reklam Alanları Advertising Areas Ölçü  - Size Fiyatı - Price 

1 Site Tepe Header Leaderboard Ad 1181x73  px 1500 ₺ 

2 Ana Sayfa Orta 1 Home Middle Page 1 1181x73  px 1000 ₺  

2 Ana Sayfa Alt Bilgi Üstü Footer Top  1181x73  px 1000 ₺ 

3 Ana Sayfa Sağ Sütun1 Right Side Bar 1 300x250 px 900 ₺ 

3 Ana Sayfa Sağ Sütun2 Right Side Bar 2 300x250 px 900 ₺

3 Ana Sayfa Sağ Sütun3 Right Side Bar 3 300x250 px 900 ₺  

4 Kategori Sağ Sütun1 Category Right Column1 Seçenekli / Options 1300 ₺

4 Kategori Sağ Sütun2 Category Right Column2 Seçenekli / Options 1300 ₺ 

4 Kategori Sağ Sütun3 Category Right Column3 Seçenekli / Options 1300 ₺  

5 İç Sayfa Sağ Sütun Inner Page Right Column 300x250 px 1200 ₺ 

6 İç Sayfa Yazar Altı Sonu Inner Page Right Column 728x180 px 1300 ₺

web banner fiyat tarifesi
web banner areas price list

Reklam formatları GIF veya JPG olmalıdır.
Alternatif reklam teklifleri için talepte bulunun.
Bu tarife Moneta Media Grubu’nun yönetmekte olduğu tüm web sayfları için geçerlidir.
Gösterim raporlarımız Google Analytic üzerinden sunulmaktadır.
Advertisement formats should be GIF or JPG.
Place demand for alternative advertisement offers.
This tariff is valid for all web pages conducted by Moneta Media Group.
Our view reports are served via Google Analytics.


