
pnv
di! hekimli"inin vitrini

D!" hek!ml!#! v!tr!ne 
çıkıyor…

Vestiyer Yayın Grubu’ndan yepyeni bir proje!





D!" HEK!ML!#! V!TR!NE ÇIKIYOR…

Dental piyasada faaliyet gösteren firmalara bir müjde vermek istiyoruz. 

Artık ürünlerinizi daha detaylı bir !ekilde tanıtmak, kendinizi tam anlamıyla ifade 

edebilmek için yepyeni bir merca var: PNV

PNV’nin ne anlama geldi"ini siz sormadan biz söyleyelim:  “Piyasada Neler Var” 

kelimelerinin ba! harfleriyle olu!turulmu! bir isim PNV.

PNV | Di$ Hekimli%inin Vitrini

Vestiyer Yayın Grubu’ndan, piyasadaki ürünlerin daha sa"lıklı tanıtılması, üretici, 

da"ıtıcı ve tüketiciler arasındaki ileti!imin daha bilinçli kurulabilmesi amacıyla yepyeni 

bir dergi: PNV

PNV, aslında Di!hekimli"i Dergisi’nin sayfalarında yıllardan beri yayınlanagelen 

“Piyasada Neler Var” bölümünün artık müstakil bir yayın haline dönü!mesiyle ortaya 

çıktı. Bundan böyle, di! hekimli"i alanındaki ürünler hakkında daha detaylı bilgilerin, 

inceleme yazılarının yer aldı"ı; ürün tanıtımlarının okuyucuyla bulu!tu"u, 

çe!itli piyasa ara!tırmalarının tartı!ıldı"ı bir mecra olacak PNV.

pnv
di! hekimli"inin vitrini



Ebat   240 mm x  305 mm

Kapak Ka%ıdı  200 g/m2 Ku!e Ka"ıt

!ç Ka%ıdı  135 g/m2 Ku!e Ka"ıt

Baskı   4 x 4 Renkli Ofset Baskı

Cilt   Sırttan Tel Diki!li

Tiraj   5.000

TEKN!K ÖZELL!KLER

HERKES ÜRÜNLER#N#Z# 
DAHA YAKINDAN
TANISIN



DA#ITIM KANALLARI

PNV, yılda dört kez yayınlanarak, Türkiye genelindeki di! hekimlerine, 

di! teknisyenlerine, dental piyasada faaliyet gösteren firmalara, hastanelerin ve 

di! polikliniklerinin satınalma birimlerine, üniversitelere, oda ve 

derneklere ücretsiz olarak da"ıtılacak. 

Türkiye genelinde düzenlenen 12 farklı dental etkinlikte katılımcı hekim ve 

teknisyenlere ücretsiz olarak ula!tırılacak. 

Ayrıca PNV’nin her sayısı pnv.vyg.com.tr adresine yüklenerek, ücretsiz olarak 

indirilmesine, okunmasına imkan verilecek. 

PNV, ÖNEML! DENTAL ETK!NL!KLERDE ÜCRETS!Z DA#ITILACAKTIR

PNV, Türkiye’de düzenlenen ana kongre ve fuarlarda, bilimsel etkinliklerde, 

Vestiyer Yayın Grubu standından ve dergide ilanı olan firmaların standlarından, 

katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz olarak ula!tırılacaktır.
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REKLAM F!YATLARI
Dergide ürün tanıtımlarının yanısıra, 

reklamlara da yer verilecektir. 

Her bir reklam sayfasına, iki adet ürün tanıtım 

kontenjanı ayrılacaktır. 

Arka Kapak 3.500 TL / Sayı

Ön #ç Kapak 2.500 TL / Sayı

Arka #ç Kapak 2.000 TL / Sayı

#ç Sayfalar 1.000 TL / Sayı

KAPAKTA ÜRÜN DUYURUSU
Derginin ön kapa"ında, 9 adet ürüne yer 

verilmektedir. Burada yer verilecek ürünlerin 

sıralanması, PNV Yazı #!leri ve Grafik 

Departmanı tarafından yapılır. 

Kapakta Ürün Duyuru Fiyatları

Bir Ürün Fiyatı 500 TL

#ki Ürün Fiyatı 750 TL

 Kapakta aynı firmaya ait 2’den fazla ürüne yer verilmez.

 Ürünlerin altına firmanın ünvanı ve web adresi yazılır.

 Kapakta yer alan ürünlerin pozisyonu PNV tarafından 
belirlenir.

YAYIN "ARTLARI VE ÖDEME "EKL!

MAKALE YAZIMI ve YAYINI
Dergide, 3 sayfayı geçmeyecek !ekilde 

ürünler hakkında makaleler yayınlanacaktır. 

Makaleler, firmalar tarafından hazırlanarak 

teslim edilebilece"i gibi, PNV Yazı #!leri’nden 

bu konuda destek de alınabilmektedir.

Firmalarca hazırlanan makalelerde, PNV Yazı 

#!leri diledi"i de"i!ikli"i yapma 

hakkına sahiptir. 

Ürün Temalı Makale Yayınlama Ücretleri

Tek Sayfa 500 TL

2 Sayfa 750 TL

3 Sayfa 1000 TL

Makale Hazırlı%ı

Makale Yazım Ücreti 250TL / Sayfa

Tercüme Ücreti 20 TL 
(bo!luklar dahil 1000 vuru!)

 Foto"raflar en az 300 dpi çözünürlüklü olmalı

 Makalelerde “en iyi ürün”, “en üstün özelliklerde” vb 
subjektif ifadelere yer verilmemelidir

 Mümkünse makaleler bir akademisyen veya di! hekimi 
tarafından kaleme alınmı! olmalıdır

 Fiyatlara KDV dahil de"ildir.

 Makale ve Ürün Tanıtımlarının sonuna, firmaya 
ait ünvan, telefon ve/veya web adresi yazılır.

 Kapakta yer alan duyurularda ise sadece ünvan 
ve web adresi yer alır.

 Makale ve Ürün Tanıtımı sayfalarının tasarımı 
ücrete dahildir. Bu sayfaların dizaynında PNV 
diledi"i de"i!ikli"i yapmaya mezundur.

 Reklam sayfalarının dizaynı fiyata dahil de"ildir. 
Reklamlar belirlenen güne kadar PDF veya 
TIFF formatında dergi idadesine reklamveren 
tarafından teslim edilir.

 Banner’ların dizaynı fiyata dahil de"ildir.

 Yıllık anla!malarda, sözle!me bedelinin tamamı, 
sözle!me tarihini müteakip 30 gün içinde kredi 
kartı veya ortalama vadesi 120 günü geçmeyen 
çekler ile ödenebilir.

 Tek sayılık anla!malarda, sözle!me bedeli, dergi 
yayın tarihinden önce nakit, kredi kartı veya 
ortalama vadesi 60 günü geçmeyen çekler ile 
ödenebilir.

 Bonus kredi kartlarına vade farksız 5 taksit 
uygulanır.

ETK#N VE DETAYLI TANITIM



 4 Sayı boyunca Arka Kapak Reklamı
 4 Sayı boyunca ön kapakta 1’er adet ürün duyurusu
 4 Adet #ç Sayfa Reklamı
 20 Adet Ürün Tanıtımı
 2 Adet 3 sayfayı geçmeyen ürün inceleme makalesi
 Dentiss.com ana sayfada bir yıl boyunca dönü!ümlü yayınlanacak banner.

PNV Gold Paket: 12.000 TL

 4 Sayı boyunca Ön-iç Kapak Reklamı
 4 Sayı boyunca ön kapakta 1’er adet ürün duyurusu
 3 Adet #ç Sayfa Reklamı
 16 Adet Ürün Tanıtımı
 1 Adet 3 sayfayı geçmeyen ürün inceleme makalesi
 Dentiss.com ana sayfada bir yıl boyunca dönü!ümlü yayınlanacak banner.

PNV Gümü$ Paket: 9.000 TL 

 4 Sayı boyunca Arka-iç Kapak Reklamı
 4 Sayı boyunca ön kapakta 1’er adet ürün duyurusu
 2 Adet #ç Sayfa Reklamı
 12 Adet Ürün Tanıtımı
 1 Adet 3 sayfayı geçmeyen ürün inceleme makalesi
 Dentiss.com ana sayfada bir yıl boyunca dönü!ümlü yayınlanacak banner.

PNV Bronz Paket: 7.000 TL

 8 Adet #ç Sayfa Reklamı (4 sayı 
boyunca, 2’!er sayfa)

 12 Adet Ürün Tanıtımı

 1 Adet 2 sayfayı geçmeyen ürün 
inceleme makalesi

PNV Ekonomik Paket-I: 5.500 TL

 4 Adet #ç Sayfa Reklamı (4 sayı 
boyunca, 1’er sayfa)

 10 Adet Ürün Tanıtımı

 1 Adet 2 sayfayı geçmeyen ürün 
inceleme makalesi

PNV Ekonomik Paket-II: 3.500 TL

KAMPANYALI REKLAM PAKETLER!



TÜRK#YE’DE 
DENTAL YAYINCILI#IN 
L!DER! 25 YA$INDA
25 yıldan bu yana di! hekimlerinin mesleki bilgi ihtiyaçlarından sosyal sorunlarına, muayenehane dizaynından 
yasal sorumluluklarına, meslek hastalıklarından hasta ili!kilerine kadar geni! bir yelpazede 
yayıncılık yapan VYG, sürekli güncellenen veritabanıyla, di!hekimli"i sektöründe çok sa"lıklı bir da"ıtım a"ı 
olu!turmu!tur. Üniversiteler, sektördeki firmalar, sivil toplum kurulu!ları ve di!hekimleri arasında 
bir ileti!im ve bilgi köprüsü olma görevini ba!arıyla yerine getirmektedir. 

Vestiyer Akademi E%itim & Fuarcılık Ltd.

Meridyen !" Merkezi, Eski Çırpıcı Yolu No: 1/530 34010 Merter, Istanbul, Türkiye


