Sabancı Üniversitesi’nin günlük elektronik gazetesi gazeteSU
gazeteSU hakkında
gazeteSU Sabancı Üniversitesi’nin günlük elektronik gazetesidir. gazeteSU’daki ele
alınan haberler ve içerikler Sabancı Üniversitesi topluluğunu ve paydaşlarını yakından
ilgilendirmektedir.
gazeteSU günde 1500'e varan ziyaret almaktadır. Hergün saat 15.00'de mezunlar,
akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler dahil olmak üzere toplam 6000 kişiye mail
olarak da gönderilmektedir.
gazeteSU Sabancı Üniversitesi içinde güçlü bir iç iletişim aracı olmanın yanı sıra Sabancı
Üniversitesi’ndeki gelişmelerinin en doğru ve hızlı bir şekilde aktarıldığı birincil
kaynaktır.
gazeteSU’yu takip edenler arasında Sabancı Üniversitesi öğrencileri, çalışanları (idari ve
akademik) ve mezunları tarafından takip edilmektedir.
gazeteSU’ya Sabancı Üniversitesi’nin anasayfası üzerinden ve sosyal medya
bağlantılarından erişebilmektedir.
http://gazetesu.sabanciuniv.edu/
Sosyal Medya Bağlantıları
gazeteSU sosyal medya gibi güncel iletişim kanalları ile de doğruda bağlantılıdır. Bu
vesile ile ziyaretçilerine içeriklerine farklı kanallardan ulaşabilme seçeneği sunmaktadır.
Facebook https://www.facebook.com/gazetesu
Twitter https://twitter.com/#!/gazeteSU_edu
Reklam / Banner Yayını
gazeteSU’da Sabancı Üniversitesi’ni desteklemek isteyen firmaların belirlenen banner
yayınlama şartları çerçevesinde reklam bannerları yayınlanabilmektedir. Banner
yayınından elde edilen gelir Sabancı Üniversitesi’nin kaynaklarına aktarılmaktadır.
Đletişim için:
Melek Sarı
Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve Kurumsal Đletişim
gazeteSU Editörü
0216 483 9106
0532 766 0299
meleksari@sabanciuniv.edu
gazeteSU Banner Alanları:

Anasayfa: Sağ + Sol dikey 120 x 600 px
Anasayfa: 340 x 250 px
gazeteSU banner yayını ve bedelleri

1- gazeteSU anasayfada 160 x 600 px (sağ ve sol bantta) banner yayını
Bir ay içinde yayınlanmak üzere; toplam 6 gün sağ ve sol alanda yayınlanacak 2 adet
banner yayını 2.000 TL + KDV’dir.

Avantaj: Đki aylık anlaşma yapan firmaların *SUdergi’de bir sağ sayfa
reklam yayınlama avantajı olacaktır.
Banner yayını yapmak isteyen firma; 1 ay içinde kendi belirleyeceği haftalarda 3 + 3 gün
şeklinde sağ ve sol alanda olmak üzere iki adet banner reklam yayını yapılabilmektedir.

2- 340 x 250 px anasayfa bir haftalık banner yayını
Bir ay içinde yayınlanmak üzere; toplam 6 gün banner yayını 1.000 TL + KDV’dir.
Banner yayını yapmak isteyen firma; 1 ay içinde kendi belirleyeceği haftalarda 3 + 3 gün
şeklinde banner reklam yayını yapılabilmektedir.

Avantaj: Đki aylık anlaşma yapan firmaların aynı alanda extra 2 gün
daha reklam yayınlama avantajı olacaktır.

*SUdergi Sabancı Üniversitesi’nin 4 ayda bir yayımlanan tek kurumsal dergisidir. Đçerikleri Sabancı
Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanları tarafından oluşturulmaktadır. Yarı popüler kültür
dergisi türündeki SUdergi 2.500 adet basılıp kampüs içinde ve mezunlara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

