
Tesisat dergisi hakkında
1993 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, 
iklimlendirme sektörüne yönelik olarak
ısıtma, soğutma, klima, havalandırma - HVAC, yapı 
teknolojisi, pompalama sistemleri, bina yönetim 
sistemleri, otomasyon başlıklarında çeviri, teknik 
yazı, makale, haber, ürün tanıtımı ve söyleşilere, 
konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullanımlarda 
çeşitli yakıtların güncel maliyet karşılaştırma tablolarına 
yer veren bir içerikle hazırlanmakta ve aylık olarak 
yayımlanmaktadır.

dergi  •  web •  mobi l

Okurumuz, sizin hedef kitleniz

% 25 Sektör Firmaları

% 22 Sanayi Tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri

% 22 Bayiler ve Servisler

% 10 Proje ve Taahhüt Firmaları

% 7 AVM’ler, Oteller ve Kamu Hizmet Binaları

% 5 Eğitim Kurumları ve Akademisyenler

% 4 Aboneler

% 3 Mesleki Örgütler

% 2 Diğer

% 10 

% 25
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% 22

% 4 % 2

% 3
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Pazarlama iletişiminiz için, tamamlayıcı 
ve size özel hizmetlerimiz
Ayrıca, seçeceğiniz adreslerimize doğrudan 
postalama hizmeti alabilir, sizin için hazırlayacağımız 
e-bültenler ile kendi adresinizden müşterilerinize 
ulaşabilirsiniz.

Varsa, kurumsal derginiz için B2B Medya hizmetinden 
yararlanabilir, yoksa yayın-yapım teklifi alabilirsiniz…

Marka tanıtımınız için, cazip ve etkin 
fırsatlar sunan reklam seçeneklerimiz
Marka değerinizi artırmak, ürünlerinizi tanıtmak için; 
Dergimizin etkinliği kanıtlanmış reklam sayfalarında 
yer alarak, firma haberlerinizi, imzalı görüş yazılarınızı, 
röportajınızı, teknik yazılarınızı ve ürün tanıtımlarınızı 
dergimizde yayınlatabilirsiniz. 

Dergimizde; reklam ve  insert, web sitemizde 
ve e-bültenimizde; banner, back link fırsatlarını 
değerlendirerek, firmanızın tanımlı hedef
kitlesi olan okurumuzun masasına, aynı zamanda
e-bültenimiz/e-dergimiz, web-sosyal medya
adreslerimiz ve mobil e-dergi uygulamaları ile binlerce
kişiye ulaşabilirsiniz.
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Yazı İşleri
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İLAN BOYUTLARI

Ön Kapak 17,5 x 18,7 cm

Tam sayfa (silme) 19,5 x 27 cm

Tam sayfa (çerçeveli) 18 x 26 cm

1/2 sayfa dikey (silme) 10,5 x 27 cm

1/2 sayfa dikey (çerçeveli) 9,5 x 25 cm 

1/2 sayfa yatay (silme) 19,5 x 13,5  cm

1/2 sayfa yatay (çerçeveli) 16,5 x12 cm

Tam sayfa (silme)
19.5 x 27 cm

Tam sayfa (çerçeveli)
18 x 26 cm

1/2 sayfa (dikey/silme)
10.5 x 27 cm

1/2 sayfa (dikey/çerçeveli)
9.5 x 25 cm

1/2 sayfa (yatay/silme)
19.5 x 13,5 cm

1/2 sayfa (çerçeveli)
16.5 x 12 cm

Kapak

Ön kapak ters katlama (2 sayfa)
38 x 27 cm

Ön Kapak
17,5 x 18,7 cm

BANNER - 580x100 piksel

E-BÜLTENİMİZWEB SİTEMİZ

ÜST BANNER - 728x90 piksel

SAĞ BANNER
340x250 piksel

ORTA BANNER - 574x70 piksel
LOGO BANNER
200x80 piksel

SOL BANNER
200x400 piksel
200x500 piksel
200x600 piksel


