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Dünyada 62 ülkeden takip edilen .default magazine her ay ortalama 
125.000 kişi tarafından ziyaret edilirken, 375.000’den fazla sayfa 
görüntülemesine sahiptir. İlk sayıdan bugüne kadar yapılan toplam 
ziyaretlerin ortalaması alındığında .defaultmagazine'nin ilk yılında 
ulaştığı ziyaretçi sayısı 1.5 milyon kişiye ulaşmaktadır. Her sayıda, 
sayıları daha da artan kullanıcılar, hem yazı hem yorum hem de 
eserlerini paylaşmak için .default magazine’le  irtibata geçmektedir. 
Online hizmetlerde ziyaretçi sayısıyla birlikte en önemli verilerden 
biri de ziyaretçilerin sitede kalış süresidir. .default magazine 
ziyaretçilerinin sitede kalma süresi ortalama 10.15 dakikadır. 
Ziyaretçilerin %70’i direkt olarak siteye girerken, % 17’si sosyal 
ağlardan; geri kalan % 13’ü “google” , “yahoo” gibi arama motorları 
yolu ile .defaultmagazine’e ulaşmaktadır.

Bu bilgilere doğrultusunda yaş ve ilgi alanına göre ziyaretçi 
dağılımı;

 
İlgi ve alanlarına göre;

%55’lik gibi büyük bir bölümü sanatçı, güzel sanatlar öğrencileri ve 
tasarımcılar oluştururken, % 45 ini A grubu kitle oluşturmaktadır.

.defaultmagazine takipçilerinin dergiyi sürekli, güvenli ve hızlı 
biçimde takip edebilmeleri için iki ayrı sunucu ile hizmet vermektedir. 
Bu sunuculardan biri Asya, Türkiye ve Avrupa’yı diğeri Amerika ve 
Canada Bölgelerini desteklemektedir. 

.istatistikler

0 yaş- 28 yaş %68
29 yaş- 45 yaş %21

Direk Siteye giren %70

Yaş Aralığı

Ziyaretçilerin Ulaşım Yolları

46 yaş- ve üzeri %11

 Sosyal Medya %17

Arama Motorları %13



.tanıtım
.default magazine şu anda veri tabanındaki çoğunluğu A 
ve AB grubuna giren 200.000  kurumsal ve kişisel e-mail 
adresinden kitlesine e-bülten(newsletter) aracılığıyla 
ulaşmaktadır. Ancak bu rakamlar her ay yeni üyelikler 
ve sosyal ağlar üzerinden yapılan duyurularla sürekli 
artmaktadır. 
.default magazine çıktığı günden bu yana bir çok günlük 
gazetede haber olarak tanıtılmış, bir çok gazetenin 
haftasonu ekinde yer almıştır. Ayrıca Marie Claire, Skylife 
Business gibi aylık yayınlarda haber-söyleşilerle tanıtılmış, 
Okan Bayülgen’in TV programı “Medya Kralı” programında 
da kendini göstermiştir.

Video Art
Sanatçıların fotoğraf, illüstrasyon ve dijital grafik çalışmalarının yanı 
sıra; hareketli grafik, video, kısa film, kamera arkası gibi çalışmalarını 
da dergi üzerinde herhangi bir program yüklemesi yapmadan 
ya da beklemeden okuyucunun izlemesini sağlayan bu özellik; 
ziyaretçilerin her türlü sanat dalına ulaşmalarını sağlamaktadır.

Hyperlink
Hyperlink özelliği dergi üzerinden sanatçı, event ya da ürün 
websitelerine ulaşmasını sağlıyan linklerin grafik tasarımı içerisinde 
bulunan bir sistemdir. Bu özellik sayesinde okuyucu beğendiği 
sanatçı ile ilgili daha fazla bilgi almak ya da iletişim kurmak için dergi 
üzerinden sanatçının websitesine ulaşabilir. Hyperlink özelliği ayrıca 
ziyaretçilerin  wishlist ve bookclub bölümlerinde beğendiği ürünleri 
satın almak için sitelere bağlanabilme imkanı sağlamaktadır.

Sanatçılar tarafından .defaultmagazine’e hazırlanan özel çalışmalar

İnteraktif Reklamlar
.default magazine, dijital ortamın vermiş olduğu imkanları reklam 
verenlere en etkili biçimde sunmaktadır. Reklam verenler, görsellerini 
basılı yayın formatında verebilmelerinin yanı sıra, okuyucular için 
video ve etkileşimli(interaktif) reklam sayfaları da kullanabilir. 
Dergi takipçisi, firma reklamına tıkladığında direk firmanın sitesine 
de ulaşabilmektedir. İnteraktif reklam formatı, yayınlanan reklamı 
okuyucunun kontrolüne bırakıp daha etkili ve eğlenceli bir sunum 
sağlamaktadır. 

.İnteraksiyonlar (Etkileşim)



Default Dergisi 2012 Reklam Tarifesi

Özel Sayfalar      Kendi ilanı  Özel  Tasarım

Ön Kapak içi      3.000TL   4.000TL

Arka Kapak      2.000TL   3.000TL

1.Sayfa       2.000TL   3.000TL

2+4+6.Sayfa      1.200TL   2.200TL

3+5+7.Sayfa      1.500TL   2.500TL

Video       1.000TL   2.000TL

İç Sayfalar      1.000TL   2.000TL 
Wish List          250TL

 Promosyon ve reklam çalışmalarının düzenlenmesi .defaultdergisi’nin imtiyaz sahibine 
aittir.Dergimize reklam verme talebinde bulunmak için;

Gülben ŞANLI
Reklam Satış Direktörü
gulbensanli@defaultmagazine.com
0212 281 28 60  Fax: 0212 269 08 77

 **Fiyatlarımız TürkLirası cinsindendir.
 **Fiyatlarımıza Kdv dahil değildir. Peşin Fiyatlarımızdır. 
Onay durumunda % 50’si peşin % 50’si de dergi çıktıktan sonra tahsil edilir.
Vadeli satışlarda aylık %5 fark alınır.
 **Dergimiz her ayın 10’ unda online olmaktadır.
İletişim: 
İsmet İnönü Cad. Gülhatmi sok. No:2/A 
34413 Kağıthane / İstanbul
 

Kapak

Ön kapak 
içi

1. Sayfa

2.sayfa 3.sayfa

4. Sayfa 5. Sayfa

6. Sayfa 7. Sayfa

*Bütün ilanlarımızda web site linki 
olan kısma link konulup ziyaretçi-
nin direk web sayfanızı açması 
sağlanmaktadır.

*3 -4 dakika arası video 
reklamlarınızı dergimizde 
yayınlayabilir, ziyaretçilerimizin 
dikkatini çekebilirsiniz.


