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Önsöz
İnternetten para kazanmak!
İşte birçoğumuzun gençlik hayali bu. (Belki de halen.)
İster blog yazarı olun, ister bir inceleme siteniz olsun,

haber sitelerinden oyun sitelerine kadar neredeyse

tüm internet siteleri bu işi artık sadece zevk için yapmıyor!

Herkes ama herkes interneti paraya çevirmeye başladı.
Hatta Youtube,

Twitch, Instagram ve yeni yeni
Periscope ve Snapchat gibi platformları sadece
bu amaçla kullananlar da gün geçtikçe çoğalmakta...
Sıra onlara da gelecektir ancak
bu yazı sadece internet

siteleri için geçerli.

Adsense reklamlarını kullanmak, tanıtım yazıları satmak,
içerik yazarlığı yapmak ve banner reklam göstermek gibi
birçok gelir modeli varken belki son yılların trendi sponsorluktan
bu kısımda bahsetmemiz gerekecek.
Epey detaylı anlattığımız bu E-Kitabı dikkatlice okumanızı öneririz.
Anasponsor Ekibi - Eylül 2015
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Neler YAPMAMALISINIZ!
- Sitenizi açar açmaz veya açtıktan
1 ay sonra sponsor aramaya çalışmayın.
- Sitenizin tasarımı iyi değilken sponsor aramaya çalışmayın.
- Siteniz mobil uyumlu değilse sponsor aramanıza gerek yoktur.
- Siteniz Google sıralamasında yer almıyorsa
ya da çok gerilerde kalıyorsa çabanız nafile.
- Sitenizde sosyal medya linkleri yoksa
sponsor aramaya başlamayın bile.
- Ana sayfanıza “Bize Sponsor Olun” gibilerinden
bir içerik/alan eklemeyin.
Eğer yukarıdaki 6 maddenin içinde yer almıyorsanız
içiniz rahat etsin. Sizin işiniz daha kolay.
Şimdi sponsor bulmak için neler yapmanız gerektiğini
tek tek açıklayacağız.
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Tasarım – İçerik – Süreklilik - Özgünlük
Her şeyden önce internet sitenizin güzel bir makyajı olmalı.
Dış görünüşün bu denli önemli olduğu dünyamızda
internet sitenizin tasarımının kötü olması düşünülemez.

?

Peki tasarımın güzel olması nedir
Hazır tasarım siteleri, internetten indirip yalandan bir hostinge aktarmakla
çok da farklı bir iş yapmış olmayız.
Site renklerinden tutun, kullanılan yazı tiplerine (Türkçe olmayan yazı tiplerini
kullanmaktan kaçının), yazı tiplerinin boyutlarına, yazılar arasındaki boşluklara
kadar aklınıza gelebilecek her detay bu aşamada önemli. (Biri UI mi dedi?)

[UI - User Interface yani Kullanıcı Arayüzü demek yahu. Henüz bu kavramı bilmiyorsanız,
önce bir araştırın. Sizleri yönlendirebileceğimiz yerler bulunuyor.]

Sponsorlara sunacağınız reklam alanlarının net ve keskin bir şekilde
belirlenmesi gerekiyor. Konum olarak sayfanın üstünde mi, haber metinlerinin
içerisinde mi, sağ veya sol taraflarda mı, sitenin alt kısımlarında mı olacak
kesinleştirilmesi gerekir. Standart banner ölçülerini kullanmanızda fayda var.
(Standart banner ölçüleri web, mobil ve tablete göre değişkenlik gösterir. Bannerlar
animasyonlu, animasyonsuz, HTML5 tabanlı olabilir. Bir de 2015’in ortalarında vefat
eden Flash vardı... Ölçüler için sizi şuraya uğurlayalım.)

“Responsive” dediğimiz her tarayıcıya ve mobil ortamlara uyum gösteren
tasarımlar güzel kategorisine girer. (Türkçe karşılığı “Duyarlı / Uyumlu”)
Sitenizin kapanıp kapanmayacağını garanti edebilmek ve güvenilirliğinizi
arttırmak için “Hakkımızda”, (gerek duyulduğu takdirde)
“Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Sözleşmesi” gibi sayfaların da
bulunması faydadan başka bir şey sağlamaz.
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Tasarım – İçerik – Süreklilik - Özgünlük
Diyelim ki internet siteniz güzel. Yani bir önceki sayfayı yeterince benimsedik.
Hostinginizin kaliteli olması, ziyaretçiye sorun yaşatmaması, çökmemesi ve
sayfa açılma hızınızın da standart seviyelerde gezinmesi gerektiğini söylememize
bile gerek yok. Sponsorların ilgisini çekebilmek için güzel olmaktan daha
fazlasına ihtiyacınız var. (Hadi canım!) Şimdi biraz da sitenin içini doldurmak gerek.

İçerikle desteklemenin önemi
Belli bir alana odaklanarak yani hedef kitlenizi belirleyerek
içerikler oluşturmaya başlamanız gerekir. Her tipteki sitenin ziyaretçisi bellidir.
Aynı anda hem gençlere hem de yaşlılara hitap eden bir site yapmanız
olasılık dahilinde geçerli olsa da sponsorluk adına olumsuz bir başlangıçtır.
Hem futbol hem de basketbola aynı önemi veremediğiniz gibi seçtiğiniz
alana odaklanmak sizleri başarılı kılacaktır.
İnternet sitenizde yer alan içeriklerin özgün olması şart!
(Video paylaşım içerikli sitelerin de başlığa dikkat etmeleri gerekir)

Kısaca internet aleminde kopyala yapıştır yapan değil yapılan olmalısınız.
İçeriklerinizi kaliteli görsellerle, videolarla desteklemenizde de fayda var.

?

Sürekli özgün olmak mı
Bu aşamada siteyi sürekli beslemek gerekiyor. Yeni içerikleri
eklemediğinizde site hem güncelliğini hem de sponsor bulma şansını yitirir.
Sırf yeni içerik eklemek için kalitesiz içerik eklememeniz ve kullanıcıda
oluşturduğunuz standart faydayı her içerikte devam ettirmeniz gerekli.
Bunu sağlamak kolay değil. Size bu işin kolay olacağını söylememiştik. :)
(Ama çok da zor değil sanki!)
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Kullanabileceğiniz Araçlar
İnternet sitenizin dışarıdan bir gözle nasıl göründüğünü merak ediyorsanız
aşağıda paylaştığımız araçları kesinlikle denemeniz gerekmektedir.
Sponsor olacak kurumlar da bu araçları kullanarak sitenizi ölçüyor olabilirler.

Alexa
http://www.alexa.com
Alexa her ne kadar çok doğru veriler vermese de
yine de sıralamanız hakkında fikir verir.

GTmetrix
http://gtmetrix.com
Site açılma hızı da dahil sitenizin performans ölçümünü sağlar.

Nibbler
http://nibbler.silktide.com
Siteniz hakkında birden çok kategoride 10 üzerinden puan verir.
Domain yaşınızdan, sosyal medya verilerinize kadar detaylı bir analiz sunar.

WM Aracı
https://wmaraci.com
Sitenizin basit bir şekilde Google, Yandex, Yahoo ve Alexa değerlerini de
görebileceğiniz Site Analizi kısmı bulunur.

İlk dönemde bu 4 araç yeterli olacaktır. Hepsinin kullanımı çok kolaydır.
Diğer detayları bilmek isterseniz lütfen bize bir şekilde ulaşın.
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Google Analytics
İllaki Google’ınkini kullanmak zorunda değilsiniz ancak global olarak en çok
kullanılan site analistini yok sayamayız. Bu kısımda site trafiğimizi doğru okumayı
ve bu bilgileri sponsor bulmak için nasıl değerlendirebileceğimizi açıklamaktayız.
- Günde aldığınız tekil ziyaretçi sayısı,
- Aylık sayfa gösterim sayınız,
- Ziyaretçilerin görüntüledikleri ortalama sayfa sayısı,
- Hemen çıkma oranı,
- Site üzerinde geçirilen ortalama süre,
- Sitenizi görüntüleyenlerin geri dönme oranı,
- Kullanıcıların kadın – erkek oranı,
- Kullanıcıların yaş ortalamaları,
- Kullanıcıların şehir ve ülke dağılımları,
ve diğer demografik veriler bilgilerinin bir rapor halinde sponsora sunulacakmış
gibi hazır olması lazımdır. Bu raporları aylık olarak sponsora iletilebileceğinizi
belirtmeniz gerekir. Bu durum sponsor bulma şansını yükseltecektir.
Google Analytics’i her platformda kullanabilirsiniz. Sadece Google’ın sizi takip
edebilmesi ve tüm bu verileri çıkarabilmesi için bir kod var ve
bu kodu doğru bir şekilde sitenize entegre etmeniz gerekiyor.
Bu konuda internette pek çok kaynak nasıl yapmanız gerektiğini açıklıyor.
(Lütfen bu konu için bizimle iletişime geçmeyiniz.)
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Sponsorluk Sayfası
İşte olmazsa olmaz kısma geldik. İnternet sitenizin menüsünde “İletişim”
sayfasının hemen solunda ya da “Footer” denilen sitenin en alt kısımlarında
konumlandırılmasını düşündüğümüz “Sponsorluk” sayfası sponsorlarınıza
yol gösterecek şekilde donatılmalıdır.
Sayfanızın başlığının bile önemli olduğu bu noktaya daha da önem
göstermeniz gerekir. Sayfa başlığınızın “Sponsor Olun” “Bize Sponsor Olun”
“Şimdi Sponsorluk Zamanı” gibi saçmalıklar yerine

“X sektörüne sponsor olmak ister misiniz?” veya
“X sponsorluk seçenekleri”

gibi

Google aramalarında daha sıklıkla karşılaşılabilecek türden olması gerekir.
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Sponsorluk Sayfası
Mevcut veya geçmiş sponsorlarınızı
sayfanın en üst kısma listeleyin.
Yalnız listelerken hepsini alt alta değil toplu bir görsel halinde,
kategorisel bazda çok yer kaplamadan eklemenizde fayda var.
Gerek duyulduğu takdirde geçmiş sponsorlarınızın örneklerini ve
kazandıkları faydaları iletebileceğinizden bahsedebilirsiniz.
Bu durum potansiyel sponsorların kararını etkiler.

Site verileri ile (hepsi değil, sadece bir kısmı – tekil ziyaretçi, sayfa gösterim sayısı gibi)

sponsorların neler kazanabileceklerini belirtin.

Bu verileri hangi aralıklarda ve nasıl paylaşabileceğinizi belirtin.
Türkiye’de hala mail yolu ile ilerlediğinin farkındayız
ama ortaklaşa çalışmaya imkan veren Google Drive, Trello veya Slack
gibi araçların kullanımını önerebilirsiniz.

Seçeneklerinizi belirleyin.

Logo veya banner gösterimi, sponsorlu paylaşım,
tanıtım yazısı gibi kategorilere ayırabilirsiniz.
Hosting sponsorluğu gibi özel alanlara bile inebilirsiniz.
Sponsor sürecinizi kısa bir

telefon görüşmesi veya mail ortamında
başlatacağınızı ve karşılıklı anlaşarak sponsorluk seçeneklerini ve
bedellerini belirleyeceğini ifade edin.
Her sponsorun sizler için belirlediği sponsorluk bedeli farklı olabilir.

Daha Bitmedi :)
Websitenize Nasıl Sponsor Bulursunuz - 9

Sponsorluk Sayfası
Reklam Alanları

Reklam alanlarınızın sitenizin hangi bölümlerinde yer aldıklarını görsellerle
açıklayın. Bu kısım sponsorların yatırım yapmadan önce dikkat ettikleri en
önemli yerlerden birisidir. Görsel olarak hangi alanlarla hangi şekilde yer
alacakları bilmeleri elzemdir. Ancak bunları bir kategori altında toplamayın.
Sonuç olarak her potansiyel sponsorun beklentisi farklı olabilir.
Bu beklentileri sizin belirlediğiniz paketlerde sunamayabilirsiniz.

Sponsorluk Süresi

Her seçenek için geçerli sürenin ne kadar olduğunu ve
bunun bedelini belirleyin. Genellikle aylık veya yıllık seçenekler sunulabilir.

İletişim Bilgileri

Sayfada mutlaka iletişim bilgileriniz olsun. Standart bir iletişim formu koymayın!
Sponsorluk konusunda ekibinizden kim ilgileniyorsa onun iletişim bilgilerini
(hatta fotoğrafını bile) paylaşınız. Potansiyel sponsorlarınızı sırf size ulaşamadıkları
için kaçırmak istemezsiniz.
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Sponsoru nereden bulacağım?
Buraya kadar yazdık da yazdık. Belki de hepsini gerçekleştirdiniz.
Oltayı hazırlamış oldunuz. Şimdi de oltayı sallayıp balıkları tutmamız
yani sponsor bulmamız gerekli.
Sponsor bulmak için yapılması gereken ilk şey rakiplerinize veya
benzer kategorideki sitelere hangi kurumların sponsor olduğunun
taramasını yapmaktır. Aynı hedef kitleye hitap eden bir site ile kurumun
aklını çelip rakibinize değil size sponsor olmasını sağlayabilirsiniz.
Karşılaşacağınız sponsorların ürünlerinin veya hizmetlerinin site ziyaretçi
profili ile uyumlu olması gerektiğini de söylemeden edemeyeceğiz.
Sadece para için sitenize pornografi veya bahis sitelerinin bannerlarını
eklemeniz çok sağlıklı bir çözüm değil. Yine aynı şekilde site ziyaretçisini
rahatsız edecek şekilde bannerlara tıklatmaya zorlamak, içeriği etkileyecek
şekilde konumlandırmak vb. (siz anladınız onu) gibi terbiyesiz hareketleri de
yapmamanız gerekir.
Forumculuğun hala ölmediği bir Türkiye’de yaşıyoruz. Webmaster forumlarında
ilgili konulara mesaj atmalı ve sponsor aradığınızı belirtmeniz gerekli.
En sık geri dönüş alınan sponsorluklar bu şekilde teşkil ediyor.
Özellikle hosting ve domain sponsorluklarının merkezinin bu forumlar
olduğunu söyleyebiliriz. Yine de sponsor olan kişi veya kurumunu da seçmeniz
gerekebilir. Hiç geçmişi olmayan, yeni açılmış bir hosting firmasına
güvendiğinizde sizi yarı yolda bırakma olasılığı çok yüksektir.
Kaliteli sponsorlar bulabilmek için gündemi takip etmeli ve fırsatları
yakalamalısınız. Yeni açılan kurumların veya yeni çıkan bir ürünün dijital
pazarlaması siteniz üzerinden niye gerçekleşmesin? Tanıtım yapabilmek için
birçok kanalı değerlendiren kurumlar, bütçesi daha uygun olan internet
sponsorluklarını pek ala tercih edebiliyorlar.
Sponsorlukların etkili olabilmesi için zamanlama faktörünü unutmamak gerekli.
Kurumların Kasım/Aralık aylarında planladıkları bütçelerini, olduk olmadık
durumlarda onlardan talep etmek potansiyel bir sponsorluğu baltalayabilir.
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Fiyatlandırmayı nasıl yapmalıyım?
Sponsor bulmak için sıra geldi sponsorluk bedellerini belirlemeye.
Bu kısmın bizim gibi profesyonellere bırakılması gerektiğine inansak da
sizlere bu konuda da yardımcı olabileceğimiz bazı bölümler bulunuyor.
Sponsorluk kategorilerinizi doğru fiyatlandırarak sponsorların
sizden kaçmasını engelleyebilirsiniz.

Sektörü koklayın

Rakiplerinizin ne kadar bedellerle sponsor bulduğunu öğrenmeye çalışın.
Adwords kullanarak anahtar kelimelerin fiyatlarını kontrol edin.
Rakiplerinizin sponsorluk sayfalarında fiyat paylaşılmışsa tahminlerde
bulunabilirsiniz, yoksa kimse açık açık ne kadar kazandığını söylemeyecektir.

Pazarlık yapın

Bazı durumlarda -bu durumlar pazarlık aşaması olarak nitelendirilebilirpotansiyel sponsorlara sunacağınız hizmetleri
(reklam gösterimi, tanıtım yazısı vb.) ücretsiz sunmanız gerekebilir.
Bu durumu yani ilk aylarda ücretsiz sunmayı bir test olarak düşünebilirsiniz.
Ücretsiz sunmanın yanı sıra indirimli de sunabilirsiniz.
Tüm bunlar pazarlık aşamaları. Kaçan balığın büyük olmasını istemezsiniz.

Ödeme planı

Sponsoru bulduğunuzda bedeli nasıl alacağınızı da belirtmeniz ve
anlaşmanız gerekiyor. Nakit veya Banka havalesi yolu ile mi yoksa
Paypal üzerinden mi yoksa kredi kartı ile mi ödemenizi alacağınızı
belirlemenizde fayda var. Bu ödemeyi peşin mi, taksit mi, aylık mı, yıllık mı
ne zaman hangi şartlarda alacaksınız? Eğer şirket değilseniz
fatura kesmeniz gerekecek mi? Gider pusulasından mı faydalanacaksınız?
Bir başkasına mı fatura kesitecesiniz? Bunlar hep deli sorular...
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Başka neler aktarabilirsiniz?
İşler sponsor bulmakta bitmiyor. Mevcut sponsorlarını tatmin etmeniz ve
sponsorluğu kalıcı hale getirmenin formüllerini bulmaya çalışmalısınız.
Her kurum sırf sunduğunuz raporları beğeniyor diye sponsor olmaya
devam etmeyebilir. Farklı bir pencereden bakarsak da işinizi iyi yaptığınız
sürece size tanıdıklarından yeni sponsorluklar da sağlayabilir.
Ya da yeni bir projenizde size güvenerek daha yolun başındayken sponsor olabilir.
Bu sebeple iletişimi koparmamanız, duygusal anlamda da sponsorlarınız
gönlünü hoş tutmanız önemlidir.
Websitenizin başlı başına bir sponsorluk dosyası olduğunu unutmayın.
Websiteniz durduk yere size sponsor getirmeyecektir.
Sonuç olarak sponsoru siz bulacaksınız. Kişisel olarak!
Geri kalan işler sadece yapmanız gereken ufak tefek tavsiyelerimiz.
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Anasponsor hakkında

SPONSOR ARAYAN
KURUM/KİŞİ

ANA SPONSOR

SPONSOR OLACAK
KURUM

Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı

Anasponsor,
sponsor arayan ile sponsorluk vereni,
her iki tarafa da yararlı olacak şekilde birleştirir.

Sponsorluk algısını

yükseltmek adına

çeşitli hizmetler sunuyoruz.
danışmanlık

dosya

ebook

sponsorluk raporu

Bilgi Bankası

blog

sosyal medya
sponsorluk zirvesi

Takip Sistemi

Webinar
Eğitim

Çalıştay
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Anasponsor hakkında

Türkiye’deki

Türkiye’de gerçekleşen tüm

Sektörü Buluşturmak için
“1. Türkiye Sponsorluk Zirvesi”
çok yakında
Kadir Has Üniversitesi’nde!

sponsorluk haberlerini

sosyal ağlarımızdan paylaşıyoruz.

Türkiye’nin
Sponsorluk Veritabanı
ve Tüm Haberleri için

Anasponsor Blogu ve Mail Bülteni
üzerinden sponsorluk hakkındaki
yazılarımızı aktarıyoruz.

Sponsorluk Bilgi Bankası

Sponsor Arayanlara Özel Hizmetlerimiz
TÜM SPONSORLUK SÜRECİ

Sponsorluk Dosyası

SPONSOR BUL!
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Size daha fazlası mı lazım?
Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ANA SPONSOR
Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı

bilgi@anasponsor.com

www.anasponsor.com

/anasponsortr

Not: Bu E-Kitap nicelerinin ilkidir.

