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Catering Türkiye Hakkında 
Catering Türkiye, yayına başladığı 01.01.2019’dan bugüne sektörel habercilik alanında birçok ilke 
imza attı. Özel haber, makale ve röportajlarımız tüm dijital mecralarda yayınlanıyor ve her ay yüz 
binlerce kişiye erişiyoruz.


Catering Türkiye web sitesi, www.cateringturkiye.com adresinde her ay on binlerce kişi tarafından 
ziyaret ediliyor. Web sitesinde yayınlanan özel haber, makale ve röportajlar; Catering Türkiye’nin 
sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.


Catering Türkiye; Facebook, Instagram ve Twitter’da aktif olarak yayıncılık yapıyor. 
@CateringTurkiye kullanıcı adıyla her ay yüz binlerce kişiye erişiyoruz. Etki kapasitemiz, büyüyen 
topluluğumuzla her geçen gün daha da artıyor. Toplu e-posta listemizle Türkiye’deki catering 
firmalarının ve tedarikçilerin büyük bölümüne ulaşıyoruz.


Haber, makale ve röportaj yayınlarının yanı sıra sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak dev projeleri de 
gerçekleştiriyoruz. Catering Türkiye ekibi, Türkiye’deki tüm catering şirketlerini bir araya getiren 
Catering Türkiye Şirket Veritabanı’nı kurdu ve ücretsiz olarak herkesin erişimine açtı. Artık 
herkes bir tık’la Türkiye’de faaliyet gösteren tüm catering şirketlerine erişebilecek.


Catering Türkiye Tedarikçi Veritabanı’nın ise Nisan 2019’da erişime açıldı. Bu veritabanında ise 
catering şirketleri ile tedarikçi firmalar bir araya geldi. Her iki veritabanımız ile sektörel işbirliği ve 
online ticarete yeni bir boyut kazandırdık.


Dijital Mecralarda Catering Türkiye 
Catering Türkiye, web sitesi ve haftalık e-bülten’in yanı sıra Facebook, Instagram, Twitter ve 
YouTube’da her ay yüz binlerce kişiye ulaşıyor.


Catering Türkiye Web Sitesi 
Catering Türkiye web sitesi sektörel özel haber, makale ve röportajlar yayınlıyor. Sektörün nabzı 
Catering Türkiye’de atıyor. Site içerisinde yer alan Catering Türkiye Şirket Veritabanı, müşterilerin 
catering şirketi seçiminde önemli bir rehber olarak, karar aşamasında etkili oluyor. 


Catering Türkiye Şirket Veritabanı 

Türkiye’de ilk defa bir sektörel bir yayın tarafından catering şirketleri bir veritabanında bir araya 
getirildi. Catering Türkiye Şirket Veritabanı her geçen gün daha fazla catering firmasını bünyesine 
katıyor ve gelişiyor. Catering Türkiye Şirket Veritabanına erişen on binlerce kişi, Türkiye’de catering 
hizmeti veren şirketleri tek bir yerden tarayabiliyor ve inceleyebiliyor.


İnteraktif haritalar ve il, ilçe bazlı arama imkanı, yemek hizmeti almak isteyen şirketleri bir tık’la 
aradıkları catering firmalarıyla buluşturuyor.

 

Catering Türkiye Tedarikçi Veritabanı 

Catering Türkiye Tedarikçi Veritabanı, catering firmaları ile bu firmalara ürün ve hizmet sunan 
şirketleri bir araya getiriyor. Catering şirketleri, Tedarikçi Veritabanı ile tedarik etmek istedikleri ürün 
ve hizmetleri karşılaştırmalı olarak görme ve karar alma şansı yakalıyor.


http://www.cateringturkiye.com


Catering Türkiye Dijital Reklam Ücretleri 
Web sitesinde yayınlanacak banner reklam türleri ve ücretleri: 

ÜST BAŞLIK / (728px x 90px) 

Catering Türkiye’de de yayınlanacak üst başlık reklamları tüm sayfalarda ve mobil uygulamada 
Logo yanında ve/veya altında görüntülenmektedir. Görünürlüğü en iyi reklam bannerıdır.


Ücret: 2.000 TL / Yıl

	 250 TL / Ay 

SAĞ SÜTÜN BANNER / (345px x 280px) 

Catering Türkiye web sitesinde yayınlanacak 
sağ sütun (sidebar) reklamları tüm sayfalarda 
ve mobil uygulamada görüntülenmektedir.


Ücret: 1250 TL / Yıl

	 175 TL / Ay 

SAĞ SÜTÜN 1/2 BANNER (345px x 150px) 

Catering Türkiye web sitesinde yayınlanacak 
sağ sütun (sidebar) reklamları tüm sayfalarda 
ve mobil uygulamada görüntülenmektedir.


Ücret: 750 TL / Yıl

	 100 TL / Ay 

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir. Yıllık reklam satın alımlarında, Catering Türkiye haber sitesinde 
ücretsiz olarak bir haber ve bir röportaj yayın hakkı verilir. Söz konusu haber ve röportaj 
yayınlandıktan sonra Catering Türkiye’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılır. 

Detaylı bilgi ve taleplerimiz için 0312 419 66 42 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
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