Hizmetlerimiz
2018 / 2Q

Moblobi.com olarak; teknoloji, dijital ve girişimcilik
odağında haber ve içerikler yayınlarız;
Moblobi TV olarak röportajlar gerçekleştiririz.

MOBLOBİ.COM
KİMDİR?

Çok sayıda farklı ölçekte etkinlik düzenleriz.
Pek çok üniversite ve kuluçka merkezi ile
birlikte projeler yürütürüz.

İTÜ Arı Teknokent‘in seçtiği girişimler arasında yer
almaktayız.

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?
Özgün içerikli
web sitemizle
yayındayız ve
8 farklı sosyal
medya
platformunda
aktifiz.

100’ün
üzerinde
röportaj
gerçekleştirdi
k.

10’un
üzerinde
etkinlik
düzenledik ve
10’dan fazla
etkinliğe
medya desteği
sağladık.

Pek çok
markaya
haber,
röportaj
desteği
sağladık.
Etkinliklerimi
zde sponsor
olarak
ağırladık.

İçerik, Haber, Tanıtım, Röportaj veya Etkinlik
Desteği Verdiğimiz Markalardan Bazıları…

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

500 Startups

Bionluk.com

Datapare

Advancio

BiSu

Dijital Ajanslar

Anatolian Technologies

Bitaksi

DijitalX

Anlatsin.com

BitAngels / Windmill USA

Doğan TV

Api Plug

Boğaziçi Üniversitesi

Doğuş Teknoloji

AppCent

Boni

Doktorderki

Arçelik

Bounty App

Eczacıbaşı

Arya Akademi

Bundle

Ekmob

AvivaSA Dijital Garaj

Ceptetamir.com

English Ninjas

Babycare App

Changers LA

Eofis

Bahçeşehir Üniversitesi

Cohous

Feyzan Design

Bappsys

Conn Bilgisayar

FindUp

Başakşehir Living Lab

Core Strateji

Galata Business Angels

Bavulier

CRM Medya

Gamelab İstanbul

Bilgiyi Ticarileştirme
Merkezi

CrowdFon.com

Garaj.co

İçerik, Haber, Tanıtım, Röportaj veya Etkinlik
Desteği Verdiğimiz Markalardan Bazıları…

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

Genetic Studios

İntelijans

Kworks

GİLT Akademi

Int.Women Connected

Letz App

Givin

IoT Akademi

Madensektör.com

Gloria Jean’s Coffees

İstanbul Startup Angels

ManagingHappiness

Growth Circuit

Jeevay Sehat

Maxad

Growth Tower

Kadir Has Üniversitesi

Mercedes

Habita

Kamara / Dome

Meyveagacim.com

Habitat

KapGel

Microsoft

Hackquarters

Kariyer.net

Midorfeed

HeyDoc

Keiretsu Forum Türkiye

Miletos

Homade

Kimlic

Misface

Impact Hub

Kolayfit

Monument

İndir.com

Kolektif House

Mutlubiev

Influanza

KPMG

no-pact

Insider

Kriptopara Uzmanları

Nozol

İçerik, Haber, Tanıtım, Röportaj veya Etkinlik Desteği
Verdiğimiz Markalardan Bazıları…

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

OBBS

Sakladık

Ticket Halt

oBilet.com

SAP

Toubib.ma

Ollang

Scorp

Turkcell

Others

Social Attend

Ulak

Parkkolay

Stajim.net

Ulak

Poltio

Starters Hub

Unilever

Prudle Labs

Startsub

Uplifers

Pubinno

Startup Hukuku

Vispera

Puura Games

StartupEkibim

Vodafone

QuickWings

STEAMWIN

Volt

Qzenobia

Study A Course

Vrartion

RedBull

Superlancer.com

Webtures

ReklamStore

Switchdb

Whispto

Robotic.Mobi

Tarlamvar.com

Yeditepe Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Ticket Halt

Zomato

Röportajlarımızdan Örnekler…

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

15
Stand

25
Konuş
macı

2 Gün

Destek Veren / Sponsor Olan Markalar

Geçmiş Etkinliklerimizden Örnekler…
«Mobil Teknoloji Zirvesi» 2016
Scorp

Zomato

Turkcell

Microsoft

İndir.com

Bitaksi

Gloria Jean’s Coffees

BiSu

Starters Hub

RedBull

Dijital Ajanslar

ReklamStore

Api Plug

Ekmob

KapGel

Kariyer.net

Boni

AppCent

Cohous

IoT Akademi

Growth Tower

Conn Bilgisayar

Volt

Monument

OBBS

Datapare

Whispto

Başakşehir Living Lab

Social Attend

Hackquarters

Kadir Has Üniversitesi

CRM Medya

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?
3
Konuş
macı

Panel
2 Saat

Destek Veren / Sponsor Olan Markalar

Geçmiş Etkinliklerimizden Örnekler…
«Yapay Zeka Girişimciliği» 2017

Doğuş Teknoloji
Anatolian Technologies
Miletos
GİLT Akademi

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?
4
Konuş
macı

Panel
2 Saat

Destek Veren / Sponsor Olan Markalar

Geçmiş Etkinliklerimizden Örnekler…
«Dijitalde Nasıl Gelir Yaratırım» 2017

Webtures
Reklamstore

CRM Medya
Maxad
Eofis

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?
4
Konuş
macı

Panel
2 Saat

Destek Veren / Sponsor Olan Markalar

Geçmiş Etkinliklerimizden Örnekler…
«Bitcoin’e Yatırım Yapılır Mı?» 2018

KPMG
Kimlic
BitAngels / Windmill USA
Kriptopara Uzmanları
Kadir Has Üniversitesi

Geçmiş Etkinliklerimizden Örnekler…

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?
5
Konuş
macı

Panel
2 Saat

Destek Veren / Sponsor Olan Markalar

«Startup’ınıza Yatırım Ararken Nelere
Dikkat Etmelisiniz?» 2018

İstanbul Startup Angels
500 Startups
Keiretsu Forum Türkiye
Growth Circuit

Kworks

Medya Desteği Verdiğimiz Etkinliklerden
Bazıları…
Boğaziçi Üniversitesi - Startup Carnival’18:
Medya sponsoruyuz. Röportaj ve medya desteği veriyoruz.
Kitlesel Fonlama Forum 2018:
Basın ve iletişim sponsoruyuz. Etkinlik konuşmacıları ile özel röportajlar ve medya desteği sağlıyoruz.
Kadir Has Üniversitesi – GİLT Akademi’18:
Medya sponsoru olarak destek verdik.

MOBLOBİ.COM
OLARAK
NELER YAPTIK?

Yeditepe Üniversitesi - Genç Girişimciler Etkinliği’18:
Konuşmacılar arasında ve stand alanında bulunduk.
Boğaziçi Üniversitesi - Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi’18:
Röportaj ve medya desteği verdik.
Kolektif House - Fuck Up Nights’17:
Medya sponsoru olarak röportaj ve medya desteği verdik.
Startup İstanbul’17:
Röportaj desteği verdik.
İstanbul Üniversitesi - Gamefest İstanbul’17:
Medya sponsoru olarak destek verdik.
Boğaziçi Üniversitesi - Startup Carnival’17:
Röportaj desteği verdik.
Kadir Has Üniversitesi – GİLT Akademi’17:
Stand alanında yer aldık. Medya sponsoru olarak destek verdik.
Maltepe Üniversitesi – Kariyer Günleri’16:
Stand alanında bulunduk.
İndir.com Mobil Etkinlik’16:
Medya sponsoru olarak verdik.
…

Tanıtım Hizmetlerimiz

MOBLOBİ.COM
HİZMETLERİMİZ
NELER ?

Etkinlik Hizmetlerimiz
İçerik Hizmetlerimiz

Moblobi.com’da ürün ve hizmetlerinizin tanıtım yazılarını ve
haberlerini yayınlayarak etkili hedef kitlemize
ulaştırabilirsiniz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----HABER/TANITIM
YAZISI

Moblobi.com’da yayınladığınız haber veya
içerikleriniz, sosyal medya (Facebook, Twitter,
Instagram, Google+ ve Flipboard)
hesaplarımızdan da takipçilerimiz ile paylaşılır.

Haber yayınlandığı gün Moblobi.com ana sayfada
da görseli ile birlikte gösterilir.

Haber web sitesinin ilgili kategorisinde
yayınlandıktan sonra bu kategoride ziyaretçilere
sunulmaya devam eder, yayından kaldırılmaz.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com’da ürün ve hizmetlerinizin tanıtım
yazılarını ve haberlerini yayınlayarak etkili hedef
kitlemize ulaştırabilirsiniz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----HABER/TANITIM
YAZISI

Haber
Yayını

Haber
Paketi

1 adet
haber

4 adet
haber

FİYAT:

FİYAT:

Sorunuz

Sorunuz

bilgi@moblobi.com

bilgi@moblobi.com

*Minimum 3 aylık anlaşma yapmak koşulu ile, aylık x adet haber x adet reklam yayını vs. gibi aylık toplu satın alma yaptığınızda veya belirli bir bütçe sözü verdiğinizde, teklifteki fiyatlarımız
üzerinden %20 indirim uygulanır.

Moblobi.com olarak ürün, hizmet veya firmanızı tanıtmak için
yazılı veya video röportajlar gerçekleştirebiliriz.

HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----RÖPORTAJ

Yazılı röportaj; size özel hazırlanan sorular mail
ortamında paylaşılır ve yanıtları mail ortamında
alınır. Röportaj yazılı bir metin olarak web
sitemizde yayınlanır.

Video röportaj; özel video çekim yapılır. Yüzyüze
soru-cevap şeklinde video çekim yapılır. Video,
yazılı özet içerik metni ile birlikte web sitemizde
ve youtube kanalımızda yayınlanır.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com olarak ürün, hizmet veya firmanızı tanıtmak için
yazılı veya video röportajlar gerçekleştirebiliriz.

HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----RÖPORTAJ

Röportaj içeriğinde görselleriniz, web sitesi ve
sosyal medya hesaplarınız paylaşılır.

Röportaj yayınlandığı gün Moblobi.com ana
sayfada da yayınlanır. Sonrasında bir süre
dönüşümlü olarak anasayfa Moblobi TV
bölümünde yayınlanmaya devam eder.
Röportaj, sosyal medya (Facebook, Twitter,
Instagram, Google+ ve Flipboard)
hesaplarımızdan takipçilerimiz ile paylaşılır.

Röportaj için süre kısıtı yoktur, kaldırılmaz, web
sitesinin ilgili kategorisinde ziyaretçilere
sunulmaya devam eder.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com olarak ürün, hizmet veya firmanızı
tanıtmak için yazılı veya video röportajlar
gerçekleştirebiliriz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----RÖPORTAJ

Yazılı Röportaj

Video Röportaj

FİYAT:

FİYAT:

Sorunuz

Sorunuz

bilgi@moblobi.com

bilgi@moblobi.com

*Minimum 3 aylık anlaşma yapmak koşulu ile, aylık x adet haber x adet reklam yayını vs. gibi aylık toplu satın alma yaptığınızda veya belirli bir bütçe sözü verdiğinizde, teklifteki fiyatlarımız
üzerinden %20 indirim uygulanır. Video röportaj fiyatı istanbul için geçerlidir.

Moblobi.com anasayfa reklam alanını kullanarak etkili hedef
kitlemizin gözüne daha çok çarpabilir ve öne çıkabilirsiniz

HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----REKLAM YAYINI

Moblobi.com’da reklam alanı kullanımında,
reklamınızın yönlendirileceği haber/içerik sayfası
hizmeti ücretsiz olarak sunulur.

Reklam alanında yer alan görsel, sosyal medya
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ve
Flipboard) hesaplarımızdan da takipçilerimiz ile
paylaşılır.

Banner yayından kaldırılsa da, haber web
sitesinin ilgili kategorisinde ziyaretçilere
sunulmaya devam eder, yayından kaldırılmaz.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com olarak ürün, hizmet veya firmanızı
tanıtmak için yazılı veya video röportajlar
gerçekleştirebiliriz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----REKLAM YAYINI

Günlük
Reklam Yayını

Haftalık
Reklam Yayını

1 günlük

7 günlük

FİYAT:

FİYAT:

Sorunuz

Sorunuz

bilgi@moblobi.com

bilgi@moblobi.com

*Minimum 3 aylık anlaşma yapmak koşulu ile, aylık x adet haber x adet reklam yayını vs. gibi aylık toplu satın alma yaptığınızda veya belirli bir bütçe sözü verdiğinizde, teklifteki fiyatlarımız
üzerinden %20 indirim uygulanır.

Moblobi.com’da markanıza özel köşeler oluşturabilir; haberler,
içerik, duyuru veya etkinliklerinizi bu köşelerde
paylaşabilirsiniz
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA KÖŞELERİ

Moblobi.com’da marka köşesi yarattığınızda size
ayda 4 adet içerik/haber/tanıtım yayınlama
hizmeti sağlanır. Bu içerikler, size özel
hazırlanan marka köşenizde sunulur.

Köşe içeriği yayınlandığı gün Moblobi.com ana
sayfada gösterilir. İlgili hafta boyunca da
rotasyonlu(değişmeli) şekilde ana sayfada yer
alan «Marka Köşeleri» bölümündeki görsel
alanda da yayınlanır.
Köşelerde her hafta güncellenen içerikler, sosyal
medya (Facebook, Twitter, Instagram, Google+ ve
Flipboard) hesaplarımızdan takipçilerimiz ile de
paylaşılır.
Yayını tamamlanmış köşeler kaldırılmaz, web
sitesinin ilgili kategorisinde ziyaretçilere
sunulmaya devam eder.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com olarak ürün, hizmet veya firmanızı tanıtmak için
yazılı veya video röportajlar gerçekleştirebiliriz.

HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA KÖŞELERİ

Marka Köşe
Yaratma

Marka Köşe
Yaratma

1 aylık

6 aylık

FİYAT:

FİYAT:

Sorunuz

Sorunuz

bilgi@moblobi.com

bilgi@moblobi.com

*Minimum 3 aylık anlaşma yapmak koşulu ile, aylık x adet haber x adet reklam yayını vs. gibi aylık toplu satın alma yaptığınızda veya belirli bir bütçe sözü verdiğinizde, teklifteki fiyatlarımız
üzerinden %20 indirim uygulanır.

Moblobi.com içerisinde markanıza özel blog yaratarak sizin için içerik
üretebilir; ya da markanızın kendi bloğunu yöneterek içerik
sağlayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA BLOG
YAYINI

Moblobi.com blog hizmetini markalara iki şekilde sunar:

1- Moblobi.com sitesi içerisinde marka ismiyle (moblobi.com/XXX
gibi) açılacak blogda markanızın ilgi alanı, ürün ve hizmetlerine
paralel, hedef kitleniz ile ilgili içerik üretmek ve yayınlamak.

2- Markanın kendi bloğunda içerik üretmek ve yayınlamak.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com içerisinde markanıza özel blog yaratarak sizin için içerik
üretebilir; ya da markanızın kendi bloğunu yöneterek içerik
sağlayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA BLOG
YAYINI

Birinci alternatifte:
Size özel marka isminizle moblobi.com/XXX gibi bir subdomain
altında bir blog yaratılır. Her gün öncesinde birlikte belirleyeceğimiz
miktarda özgün içerik hazırlanır ve sizin için oluşturduğumuz bu
blogda yayınlanır.
Kategori içeriği yayınlandığı gün Moblobi.com ana sayfada
gösterilir. İlgili hafta boyunca da rotasyonlu(değişmeli) şekilde ana
sayfada yer alan «Marka Kategorileri» bölümündeki görsel alanda
da yayınlanır.

Kategorilerinizde yayınlanan içerikler, sosyal medya
hesaplarımızdan takipçilerimiz ile de paylaşılır.

Yayını tamamlanmış kategoriler kaldırılmaz, web sitesinin ilgili
bölümünde ziyaretçilere sunulmaya devam eder.

*Sitemizde yayınlamak istediğiniz haber ve içerik metinlerinin birebir aynı olarak farklı sitelerde yayınlanmamış olması, özgün olması önemlidir.

Moblobi.com içerisinde markanıza özel blog yaratarak sizin için içerik
üretebilir; ya da markanızın kendi bloğunu yöneterek içerik
sağlayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA BLOG
YAYINI

İkinci alternatifte:
Markanın kendi bloğunun içerik yönetimi Moblobi.com tarafından
yapılır. Her gün öncesinde birlikte belirleyeceğimiz miktarda özgün
içerik hazırlanır ve markanın bloğunda yayınlanır.

İçerik yayınlandığı gün Moblobi.com sitesinden de haber yapılarak
link verilir. Anasayfa gündem alanında gösterilir.

Hazırlayıp bloğunuzda yayınladığımız içerikler, sosyal medya
hesaplarımızdan takipçilerimiz ile de paylaşılır.

Moblobi.com içerisinde markanıza özel blog yaratarak sizin için içerik
üretebilir; ya da markanızın kendi bloğunu yöneterek içerik sağlayabiliriz.

HİZMETLERİMİZ

TANITIM
HİZMETLERİ
----MARKA BLOG
YAYINI

Moblobi.com Blog
Yayını

Marka Blog
Yönetimi

1 aylık

1 aylık

90 adet içerik

90 adet içerik

FİYAT:

FİYAT:

Sorunuz: bilgi@moblobi.com

Sorunuz: bilgi@moblobi.com

*Minimum 3 aylık anlaşma yapmak koşulu ile, aylık x adet haber x adet reklam yayını vs. gibi aylık toplu satın alma yaptığınızda veya belirli bir bütçe sözü verdiğinizde, teklifteki fiyatlarımız
üzerinden %20 indirim uygulanır.

Moblobi.com olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere sponsor olabileceğiniz
gibi; sizin etkinliklerinize medya desteği de sağlayabiliriz. Markanız ya da
hedef kitleniz için size özel etkinlikler kurgulayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

ETKİNLİK
HİZMETLERİ
----ETKİNLİK
SPONSORLUĞU

Moblobi.com üç farklı türde etkinlik düzenler:
1- Belirli bir konu seçerek, konusunda uzmanlaşmış konuşmacılar
ile panel ortamında yaklaşık 2 saat süren Meetup organizasyonları;
2- Bir ilgi alanında yer alan birkaç farklı konuda uzmanlaşmış
kişilerin konferans ortamında bilgi aktardığı 1 veya 2 günlük
programlar oluşturularak organize edilen summit veya eğitim
organizasyonları;
3- Fuar ve festival organizasyonları.

Etkinliklerimizde yer almak için bilgi@moblobi.com mail adresinden
bizimle irtibata geçerek güncel hazırlanan etkinliklerimize sponsor
olmak için fiyat teklifi isteyebilirsiniz.

Moblobi.com olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere sponsor olabileceğiniz
gibi; sizin etkinliklerinize de medya desteği sağlayabiliriz. Markanız ya da
hedef kitleniz için size özel etkinlikler de kurgulayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

ETKİNLİK
HİZMETLERİ
----ETKİNLİK MEDYA
DESTEĞİ

Moblobi.com teknoloji, dijital ve girişimcilik odaklı
gerçekleştirdiğiniz etkinliklerde medya desteği sağlar.

Etkinlik haberiniz web sitesinde yayınlanır. Haberin yayınlandığı
gün anasayfada gösterilir. Etkinlik görseliniz 7 gün boyunca
anasayfa reklam alanında yayınlanır.

Etkinlik programında yer alan konuşmacılarla veya stand alanında
yer alan firmalarla röportajlar yapılarak Moblobi.com’da yayınlanır.

Etkinlik ile ilgili gündem ve haberler ile yapılan röportajlar sosyal
medya hesaplarımızdan paylaşılır.

Moblobi.com olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere sponsor olabileceğiniz
gibi; sizin etkinliklerinize de medya desteği sağlayabiliriz. Markanız ya da
hedef kitleniz için size özel etkinlikler de kurgulayabiliriz.

HİZMETLERİMİZ

ETKİNLİK
HİZMETLERİ
----ETKİNLİK MEDYA
DESTEĞİ

Etkinlik Medya
Desteği

1 gün

FİYAT:
Sorunuz: bilgi@moblobi.com
*2 gün ve daha fazla sürecek etkinliklerde indirimli özel fiyat teklifi paylaşılır.

Moblobi.com olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere sponsor olabileceğiniz
gibi; sizin etkinliklerinize de medya desteği sağlayabiliriz. Markanız ya da
hedef kitleniz için size özel etkinlikler de kurgulayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

ETKİNLİK
HİZMETLERİ
----SİZE ÖZEL
ETKİNLİKLER

Moblobi.com markanıza özel etkinlik programları oluşturur. Bu
etkinlik programları hedef kitlenize veya çalışanlarınıza özel
kurgulanabilir. Etkinlikler teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı
içeriklerden oluşur.

Markanıza özel her ay 2 farklı meetup organizasyonu yapılır.
Meetuplarda konusunda uzman 2 ile 4 arası konuşmacı yer alır.
Etkinlik, Moblobi.com moderatörlüğünde panel ortamında
gerçekleşir.

Etkinliklere ait haber ve kayıt sayfası Moblobi.com’da yayınlanır.
Haberin yayınlandığı gün anasayfada gösterilir. Etkinlik görseli 7
gün boyunca anasayfa reklam alanında yayınlanır. Moblobi.com
sosyal medya hesaplarından etkinlik paylaşımı yapılır.

Moblobi.com olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklere sponsor olabileceğiniz
gibi; sizin etkinliklerinize de medya desteği sağlayabiliriz. Markanız ya da
hedef kitleniz için size özel etkinlikler de kurgulayabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

ETKİNLİK
HİZMETLERİ
----SİZE ÖZEL
ETKİNLİKLER

Size Özel Etkinlikler

Aylık

2 adet etkinlik

FİYAT:
Sorunuz: bilgi@moblobi.com

Moblobi.com olarak teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı size özel,
seo uyumlu ve özgün içerikler üretebilir veya Moblobi.com
içeriklerimizi sizinle paylaşabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

İÇERİK
HİZMETLERİ
----SİZE ÖZEL
İÇERİKLER

Moblobi.com içerik veya haber sitelerinde yayınlanmak üzere
teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı, seo uyumlu içerikler üretir.

Her içerik, seo açısından fayda yaratmak adına, anahtar kelimeler
(etiketler) ile birlikte paylaşılır.

Üretilen içerikler kelime adedine ve toplam içerik sayısına göre
farklı fiyatlandırılır. Sizin içerik uzunluğu ve sıklığı tercihinize göre
özel olarak belirlenir.
İçerik anlaşması yaptığımız markalara XXX bütçeli olan «Marka
Köşeleri» hizmetimiz ücretsiz olarak sunulur.

Her içerik için sosyal medya hesabımızdan da paylaşım yapılır.

Moblobi.com olarak teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı size özel,
seo uyumlu ve özgün içerikler üretebilir veya Moblobi.com
içeriklerimizi sizinle paylaşabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

İÇERİK
HİZMETLERİ
----SİZE ÖZEL
İÇERİKLER

Teklif Paketi
Adı

Kelime
Sayısı

Günlük
Aylık İçerik
İçerik Adedi
Adedi

İçerik Paketi / A

150-250

5

150

İçerik Paketi / B

400-500

3

90

İçerik Paketi / C

400-500

5

150

İçerik Paketi / D

750-1000

3

90

İçerik Paketi / E

750-1000

5

150

Birim Maliyet

Aylık Bütçe

Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com

Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com
Sorunuz
bilgi@moblobi.com

Moblobi.com olarak teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı, seo
uyumlu ve özgün içerikler üretebilir veya Moblobi.com içeriklerimizi
sizinle paylaşabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

İÇERİK
HİZMETLERİ
----İÇERİK PAYLAŞIMI

Moblobi.com’da yayınladığımız teknoloji, dijital veya girişimcilik
odaklı özgün içeriklerimizin farklı web sitelerinde kullanılması için
içerik paylaşımı yapılır.

Moblobi.com sitesinde yayınlanan içeriklerden diledikleriniz
anlaşılan limitler dahilinde web sitenizde yayınlanabilir.

Moblobi.com olarak teknoloji, dijital veya girişimcilik odaklı size özel,
seo uyumlu ve özgün içerikler üretebilir veya Moblobi.com
içeriklerimizi sizinle paylaşabiliriz.
HİZMETLERİMİZ

İÇERİK
HİZMETLERİ
----İÇERİK PAYLAŞIMI

Aylık Minimum Haber
Miktarı

Aylık Maksimum
Haber Miktarı

Haber Başına Maliyet

15

Sınırsız

Sorunuz
bilgi@moblobi.com

 Sorularınızı ve diğer taleplerinizi aşağıdaki mail
adresimizden bizimle her zaman paylaşabilirsiniz:
E-Posta: bilgi@moblobi.com

İLETİŞİM

 Detaylar için web sitemizi veya sosyal medya
hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.
Web sitemiz: www.moblobi.com
Sosyal medya: @moblobi

