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Dijital Baskının artan ivmesi
Dijital Baskı ve 3D Dergisi son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak
basım sektöründeki gelişim ve değişimin bir sonucu olarak yayın hayatına
başladı.
Baskının dijitalleşmesi; özellikle inkjet teknolojisindeki gelişme ve hız, UV
kurutmanın kullanımı, mürekkep tarafındaki iyileştirmeler baskının her tür
yüzeye uygulanabilirliğinin önünü açmış durumda.
Ticari baskıda, yayıncılıkta ve reklamcılıkta; promosyonda, etikette, esnek ve
rijit ambalajda; cam, ahşap ve metalde; dekorasyonda ve tekstilde; düz ve
düzensiz yüzeylerde, her yerde ve herşeyde baskı hayatı kolaylaştırıyor, bilgilendiriyor, yön ve estetik veriyor.
İletişimin basılı mecralardan dijital kanallara geçişi sürecinde dijital baskı sınırsız
olanakları ile baskının kan kaybeden sürecini tersine çeviriyor.
Dijital Baskı ve 3D, dijital baskının içinde barındırdığı bu büyük çeşitlilikle farklı
bir kulvarda kendini ifade etmesinin yolunu açıyor.

3D hayatı kolaylaştırıyor
Artık diş yapımından, makine parçasına, konuttan uzay aracı parçalarına kadar
birçok şeyi 3D baskı makineleri ile üretmek mümkün.
İnsan hayatına kolaylaştıran, gelişim ve keşiflerin önünü açan bu teknoloji,
klasik anlamda baskı ile doğrudan ilintili olmasa da bir tür baskı eylemi olarak
insanlığın hizmetinde.

Dağıtım
Dijital Baskı ve 3D Dergisi tüm Türkiye’de dijital basımevlerine, yayıncılara,
ticari matbaalara, reklam ajanslarına, ambalaj ve etiket üreticilerine, endüstriyel
baskıyı üretim süreçlerinde kullanan işletmelere, mimari tasarım ofislerine;
indoor ve outdoor alanında faaliyet gösteren, geniş format baskı hizmeti
verenlere; dijital baskı makineleri üreticileri, temsilcileri satış noktaları ve
malzeme tedarik edenlere ve 3D baskı makineleri üretici ve tedarikçileri ile
bunların sarf malzemelerini üreten ve satanlara ulaştırılmaktadır.
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İçerik ve Bölümler
Dijital Baskı ve 3D’nin içeriğinde;
• Haberler (Kısa haberler, iç ve dış, özet, tek fotoğraflı)
• Röportajlar (Gündemdeki konulardan seçilmiş bir başlıkla yurt içinden ve
		 yurt dışından sektör mensupları ile yapılan röportajlar)
• Başarı Hikayeleri (Sektörden yeni teknolojileri kullanarak herhangi bir 		
		 uygulamayı iyi yapan, tanınmış ve kabul görmüş
		 firmaların yöneticileriyle)
• Uygulamalar - (Yeni teknolojilerle hayata geçirilen baskı ve diğer ilişkili
		 uygulamalar)
		 - Ambalaj ve etiket, oluklu ambalaj
		 - Açıkhava uygulamaları
		 - İç mekan uygulamaları
		 - Endüstriyel baskı ve dekorasyon / kapı, zemin, tavan, fayans, duvar 		
			 kağıdı, cam, mobilya vb.
		 - Dijital tekstil baskı – Giysi, ev tekstili, bayrak ve banner
		 - Fotoğraf / poster, albüm, fotobook
		 - Doküman / Renkli ticari baskı uygulamaları, broşür ve kataloglar
		 - Yayıncılık – Gazete, kitap, dergi / siyah beyaz ve renkli uygulamalar
• Trendler – Dijital baskı dünyasındaki en son eğilimler, araştırmalar, 		
		 yeni ve çığır açan uygulamalar
• Teknoloji – Yeni teknolojiler, ürünler
• Fuar ve etkinlikler – Fuar, kongre, sempozyum, seminer ve
		 open house, eğitim etkinlikleri
• 3D – Katmanlı üretim uygulamaları, model ve maket yapımı yer alacak.
Dijital Baskı ve 3D Dergisi Türkiye’deki ve dünyadaki sektörel gelişmeleri,
haberleri, yenilik ve etkinlikleri sektör mensuplarının masasına taşırken
bir yandan da imzalı yazılarla teknik bilgi ve görüşler için bir ayna işlevi
görmektedir.

Yayın Periyodu ve Tiraj
Dijital Baskı ve 3D Dergisi 2019 yılı Ocak ayı itibari ile aylık periyodda yayın
hayatına başlamıştır. Dergi her ayın 15’inde (ay ortası) yayınlanmaktadır.
1000 adet basılan Dijital Baskı ve 3D’nin bazı önemli fuar ve etkinliklerde baskı
sayısı artmaktadır.
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Dijital Baskı ve 3D’nin Alt Başlıkları
• Ticari Baskı ve Yayıncılık
• Ambalaj ve Etiket
• Geniş Format ve Endüstriyel Baskı
• ARED’den (Açıkhava Reklamcıları Derneği) Haberler
• Tekstil Baskı
• Trendler ve Teknoloji
• Etkinlikler ve Fuarlar
• 3D

Teknik Özellikler
Dijital Baskı ve 3D 115 gr. mat kuşe kağıda renkli olarak basılmakta ve tel
dikişle ciltlenmektedir. Dergi 27 x 22 cm ebadında ve ortalama 4 formalık bir
oylumla yayınlanmaktadır.
Kapak mat selofan kaplamadır. Kapakta zaman zaman kaplamalı kağıtlar ve
farklı cilt malzemeleri de kullanılmaktadır.
Dergimizde kullanılan reklamların dijital dosyalar halinde, mümkünse baskıya
uygun pdf dosyası olarak gönderilmesi tercihimizdir.
Herhangi bir sorun olmaması için ilanlarla birlikte renkli bir çıkış da
gönderilmelidir.

Okur Profili
Dijital Baskı ve 3D aşağıda belirtilen işletmelerin yöneticilerine ulaştırılmaktadır.
• Ticari baskı hizmeti veren basım işletmeleri,
• Dijital baskı hizmeti veren işletmeler,
• Ambalaj ve etiket baskı hizmeti veren işletmeler
• reklam, indoor ve outdoor geniş format baskı hizmeti veren işletmeler,
• 3D baskı hizmeti veren işletmeler, mimarlık ve tasarım ofisleri
• Makine ve malzeme tedarikçi firmalar,
• Kağıt ve kağıt ürünleri üretici ve satıcıları,
• Reklam ajansları, Reklam ve sanayi fotoğrafçıları
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2020 yılı ilan fiyatları
ÖN KAPAK (20 x 21 cm)
ARKA KAPAK
KAPAK İÇLERİ
1 VE 11. SAYFALAR ARASI
SABİT SAYFA

2 800.- TL
1 700.- TL
1 100.- TL
1 100.- TL
1 000.- TL

İÇ TAM SAYFA

900.- TL

1/2 SAYFA
1/4 SAYFA
1/8 SAYFA

500.- TL
275.- TL
150.- TL

INSERT - 1 YAPRAK
900.- TL
INSERT - 2 YAPRAK
1 800.- TL
			
(Ağır gramajlı kağıtlar için lütfen sorunuz.)

İlan Teslim Tarihleri
Ay

Son ilan teslim tarihi		

Ay		

Son ilan teslim tarihi

Ocak 2020
Şubat 2020
Mart 2020
Nisan 2020
Mayıs 2020
Haziran 2020

10 Ocak 2020 		
10 Şubat 2020		
10 Mart 2020 		
10 Nisan 2020 		
10 Mayıs 2020		
10 Haziran 2020		

Temmuz 2020
Ağustos 2020
Eylül 2020
Ekim 2020
Kasım 2020
Aralık 2020

10 Temmuz 2020
10 Ağustos 2020
10 Eylül 2020
10 Ekiml 2020
10 Kasım 2020
10 Aralık 2020
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Web İlanları
Konum
Boyut		Fiyat
				
Hareketli GIF		
ANA SAYFA BANNERLARI
Üst bar üstü
90 x 1200 px
Matbaa Haber logo yanı
90 x 800 px
			
90 x 728 px
			
90 x 350 px (Opsiyonel)
Sağ taraf ilanları (Ana Sayfa popüler yazılar listesi altı)
			
700 x 345 px
			
345 x 345 px
			
200 x 345 px

Jpeg

900,-TL/ay		 750,-TL/ay
900,-TL/ay		 750,-TL/ay
830,-TL/ay		 700,-TL/ay
275,-TL/ay		 185,-TL /ay
900,-TL/ay		
460,-TL/ay		
280,-TL/ay		

750,-TL/ay
385,-TL/ay
235,-TL/ay

MAKALE VE YAZI SAYFALARI BANNERLARI
Yazı başlığı üzeri
90 x 1200 px
			
90 x 800 px
			
90 x 600 px

900,-TL/ay		
600,-TL/ay		
460,-TL/ay		

750,-TL/ay
520,-TL/ay
385,-TL/ay

Makale yazı üzerinde
Makale ve yazı altı
Makale ve yazı yanı
			

100 x 800 px
90 x 800 px
700 x 345 px
345 x 345 px

600,-TL/ay		
460,-TL/ay		
900,-TL/ay		
460,-TL/ay		

520,-TL/ay
385,-TL/ay
750,-TL/ay
385,-TL/ay

ARŞİV KATAGORİSİNDE BANNERLAR
			
90 x 1200 px

275,-TL/ay		

185,-TL/ay

MAKALE VE YAZI SAYFALARINDA METİN İÇİNDE BANNERLAR
Paragraf aralarında bannerler 90 x 800 px
			
90 x 728 px
			
90 x 400 px
		
Farklı boyutlar tercih edilebilir (sorunuz)

370,-TL/ay		
330,-TL/ay		
185,-TL/ay		
-		

• İlanlarınıza belirlediğiniz site adresleri bağlanabilir. (link verilebilir)
İlan bedellerine KDV dahil değildir.		
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300,-TL/ay
275,-TL/ay
150,-TL/ay
-

İlan ölçüleri

1/1 sayfa silme 270 x 220 mm
kesim payı ile 278 x 228 mm

1/2 sayfa silme dik
240 x 93 mm

1/1 sayfa çerçeveli
240 x 190 mm

1/2 sayfa silme yatay, 133 x 220 mm
kesim payı ile 137 x 228 mm

1/4 sayfa silme dik, 270 x 44 mm
kesim payı ile, 278 x 48 mm
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1/2 sayfa silme dik, 270x 108 mm
kesim payı ile 278 x 112 mm

1/2 sayfa yatay çerçeveli
118 x 190 mm
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