


GZONE, Türkiye’nin tek eşcinsel yaşam ve kültür 
dergisidir. GZONE, hem aylık yayınlanan online 
dergisi hem de her gün sıklıkla güncellenen web 
sitesiyle hedef kitlesine ulaşır. 

Türkiye’den 500.000 kullanıcı ile gay dating 
uygulamalarının Türkiye’deki Pazar lideri HORNET 
ve dünyanın en büyük gey rehberleri serisi 
SPARTACUS, GZONE Türkiye’deki ortağıdır.  

GZONE, online dergi olarak ISSUU,  IOS Apple Store 
ve Android Google Play Store’da kendi özel 
uygulamasıyla kullanıcısına ulaşır, ayrıca web 
sitesinden de PDF olarak aylık dergisini 
okuyucularına ulaştırır. 

Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser’ı 
olan bir mobil cihazdan GZONE’a kolayca 
ulaşırsınız. 

GZONE  NED İR?



GAY  MARKET ING

Gay Marketing’e İnanıyoruz 

TÜRKİYE’DE 7 MİLYONUN ÜZERİNDE LGBT BİREY 
OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR! 

GZONE dünyadaki trendleri takip ediyor ve Türkiye için 
“gay marketing” olarak adlandırılan dönemin artık 
başladığına inanıyor  

Gay Marketing Markanızı Yükseğe Taşır 

Doğru bir şekilde, kullanıcı ihtiyacı ile ilişkilendirerek 
yapılmış gay marketing ve reklam faaliyetleri, 
markanıza zarar vermez. Aksine sizi yükseğe taşır.  

Tüm dünyada, Starbucks, 7/11, Procter & Gamble, 
Levi’s, Costco, Apple, IKEA, Virgin ve Pepsi gibi büyük 
ve “gay friendly - eşcinsel dostu” olduğunu açıkça 
beyan eden markaların bir bildiği olmalı değil mi? 

Bu sorunun cevabı basit: 

Çünkü, ürününüz veya markanız sadece eşcinsellere 
ÖZEL değildir ancak onlara DOST bir ürünseniz, 
rakibiniz yerine muhtemelen sizi tercih edecektir.  

Eşcinsel dostu olması, markanızın değerini düşürmez. 
Aksine, insan haklarını desteklediğiniz için gelir 
düzeyi ve eğitim seviyesi yüksek kitlenin gözünde 
daha SEÇKİN olursunuz.   



DÜNYA  GENEL İNDE  GAY  MARKET ING  S TRATE J İLER İ  KULL AN AN  BAZ I  MARKAL AR  VE  ÖRNEK  REKL AML AR I





GZONE  HANG İ  İÇER İĞ İ  K İ T LES İNE  UL AŞ T IR IR?

GZONE eşcinsel yaşam, kültür ve magazinin önemini biliyor 
ve dünyadaki gey yaşam dergilerinden beslenip kendi yerel 
içeriğini üretiyor. 

GZONE her cinsel yönelimden insanın ilgisini çekebilecek 
haberleri, özel dosyaları, röportajları, fotoğraf çekimlerini 
kitlesine ulaştırıyor… 



GZONE  HANG İ  İÇER İĞ İ  K İ T LES İNE  UL AŞ T IR IR?

Günden Güne Büyüyoruz 

Türkiye’nin en büyük eşcinsel yaşam ve kültür 
dergisi ve portali GZONE, Eylül 2014’ten beri yayında. 
GZONE hem dijital dergi hem de web sitesi ile 
günden güne büyüyor.  

GZONE’u Ziyaret Edenler Kimler? 

GZONE, yoğunluklu olarak eşcinsel kitleye ulaşır. 
Elbette, bu kitle reklam verenlerin de farkında 
olmadan kampanyalarında hedeflediği bir kitledir. 



GZONE  Z İYARETÇ İLER İ

GZONE’u Ziyaret Edenler Kimler? 

GZONE, yoğunluklu olarak eşcinsel kitleye ulaşır. 
Elbette, bu kitle reklam verenlerin de farkında olmadan 
kampanyalarında hedeflediği bir kitledir. 

Ayda 300.000 üzeri üzerinde farklı kişi ziyareti 

GZONE DERGİ ve GZONE ONLINE olarak her iki 
mecranın da okuyucu sayıları günden güne artmakta. 
Ağustos 2015 itibariyle, her iki mecranın da aylık 
ziyaretçi sayıları 350.000 üzerine ulaşmıştır 

Ana okuyucu kitlesi olarak 18 - 34 yaş aralığını 
hedefleyen GZONE markanızı genç hedef kitlesine 
ulaştırmak için birebir bir mecradır.

Tüm veriler Google Analytics ve Alexa kullanılarak çıkartılmıştır



GZONE  Z İYARETÇ İLER İ

ALEXA Reytingleri  

gzone.com.tr 01 Eylül 2015 tarihinde ALEXA üzerinde 
globalde 558,875 ’inci, Türkiye’de ise 9,507 ’inci 
sıradadır.

Tüm veriler Google Analytics ve Alexa kullanılarak çıkartılmıştır

http://gzone.com.tr


GZONE ’DA  REKL AM

Reklamınız GZONE’da Yıldızlaşır 

Çoğunluğu eşcinsel hedef kitleden oluşan haber 
ve dosyaları okuyucusuna ulaştıran GZONE bu 
konuda Türkiye’deki tek mecradır. Doğal olarak 
LGBT dostu görünmek isteyen markanızın ise 
başvurması gereken ilk mecradır.  

GZONE uluslararası iş ortaklarıyla beraber 
Dünya genelinde LGBT dostu olan markaları 
okuyucusuna tanıtırken, bu markaların TÜRKİYE 
şubelerine de aynı titizlikle yer vermekten gurur 
duyacaktır.



HORNET  
Dünya genelinde hizmet veren eşcinsel arkadaşlık 
uygulaması Hornet, Türkiye’de en yaygın mobil eşcinsel ağı 
olma özelliğini taşıyor. Türkiye genelinde 500.000 üzerinde 
tekil kullanıcıya sahip olan Hornet, markalarınız için çok 
büyük bir fırsat olabilir… 

TÜRK İYE ’DE  GAY  MARKET ING  AL ANL AR I



TÜRK İYE ’DE  GAY  MARKET ING  AL ANL AR I

EŞCİNSEL TEMALI GECE KULÜPLERİ VE KAFELER 

Doğal olarak eşcinseller sadece Internet üzerinde görünürlük 
sağlamıyor. Özellikle Türkiye’de geylerin uğrak yerleri olan, 
eşcinsel temalı gece kulüpleri hem Türkiye’nin gey turizmine 
katkıda bulunuyor, hem de lokal geylerin neredeyse her hafta 
uğradıkları mekanlar oluyor.  



Grindr  
Dünya’nın en yaygın eşcinsel mobil ağı Grindr, Türkiye’de halen 
kullanıma kapalı olmasına rağmen VPN değişikliği ile 
erişilebilmekte. Özellikle ülkemizi ziyaret eden turistler arasında 
fazlasıyla popüler olan ağa reklam vermek için reklam 
departmanımıza başvurabilirsiniz. 

PlanetRomeo 

Dünya’nın en yaygın eşcinsel arkadaşlık ağı olan PlanetRomeo 
artık mobil uygulamasıyla akıllı telefonlarınızda da mevcut. 
Planetromeo’ya reklam vermek için reklam departmanımıza 
başvurabilirsiniz.  

TÜRK İYE ’DE  GAY  MARKET ING  AL ANL AR I



Murat Renay 
murat.renay@gzone.com.tr  

GSM: +90 532 484 74 30 

Onur Özışık  
onur.ozisik@gzone.com.tr  

GSM: +90 541 230 32 74 

Ekin Keser  
ekin.keser@gzone.com.tr  
GSM: +90 506 123 71 94  

Kerem Can Dum  
keremcan.dum@gzone.com.tr  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