
 
 

Sıkça Sorulan Sorular 
 

1) Hizmet fiyatı neden bu kadar yüksek? 
- Hizmet fiyatımız yüksek değil aksine çok düşüktür. Siz değerli müşterilerimiz hizmeti 

satın aldıktan sonra maliyeti çok yüksek işlemler yapılmaktadır. 

Örneğin: İHA Bültende haber paylaşmak 6.500 TL’dir. 
 

 
 

2) Mavi tik hizmetini satın aldıktan sonra hangi çalışmalar uygulanacak? 

Mavi tik hizmetini satın aldıktan sonra; 

- Hesabınızda çeşitli etkileşim çalışmaları yapılacaktır. 

- Hesabınızda çeşitli etiket (hasthag) çalışmaları yapılacaktır. 

- Kişinin internet ortamındaki bilinirliği arttırılacaktır. 

- İHA Bülten ile minimum 40 haber sitesinde haberiniz paylaşılacak. (sozcu.com veya 

haberler.com’da başta olmak üzere.) 

- Hesabınızın analizi yapılıp, eksiklikler gözden geçirilecektir. Sonrasında eksiklikler için 

sizinle iletişime geçip, eksikleri birlikte tamamlıyoruz. 

- Kurumsal firmaların veya bireysel hesapların içeriklerini biz sağlıyoruz (talep edilirse – 

ücretsiz) 

- Kurumsal firmanın veya bireysel hesapların internet sitesi yoksa ücretsiz destek 

sağlıyoruz. 

- Diğer tüm çalışmalar alım sonrasında söylenmektedir. 

 



3) Instagram’da mavi tik hizmeti satın aldıktan sonra, Facebook ve 

Twitter’da da mavi tik alabilir miyim? 

- Instagram’da mavi tik alan kullanıcılar internet ortamında ünlü kabul edilmektedir, 

bu sebeple Facebook ve Twitter’da da kolayca mavi tik alabilirsiniz. 

 
 

4) Başvurum kaç gün içerisinde yanıtlanmaktadır? 
- Instagram üzerinden yapılan mavi tik başvurularına 14 gün içerisinde dönüş 

yapılmaktadır. Mevcut salgın sebebiyle bir tık geç onaylanabilir. 
 

5) Hesap bilgileri talep ediliyor mu? 

- Hesap bilgileriniz kesinlikle talep edilmemektedir. 
 

 
6) Her hesabı kabul ediyor musunuz? 

- Hizmet şartları gereğince maalesef tüm hesapları kabul edemiyoruz. Sipariş 

öncesinde ilettiğiniz hesabı inceleyip, olumlu veya olumsuz dönüş yapıyoruz. 

 

 
7) Hangi etkenler süreci uzatabilir? 

- Gönderi sayınız 

- Takipçileriniz (Lokasyon Bazında) 

- Son 30 gün içerisinde başvuru yapmış olmanız 
 
 

8) Hizmet tutarında bir indirim yapılıyor mu? 
- Hizmet tutarında maalesef indirim yapamamaktayız. 

 
 

9) Başvurum olumsuz sonuçlandığında nasıl aksiyon alınıyor? 
- Mavi tik alamayacak hesaplarla çalışmıyoruz, sadece çok yüksek/kesin alma 

ihtimalimiz olan hesaplarla çalışıyoruz. Buna rağmen eğer başvurunuz olumsuz 

sonuçlanırsa hizmet  giderleri düşülüp,%40  iade yapılmaktadır. 

 

 

Fiyatlarımız  

 

İnstagram Mavi Tik Hizmeti : 12.500 TL + KDV 

Facebook Mavi Tik Hizmeti : 8.000 TL + KDV 

Twitter  Mavi Tik Hizmeti : 8.000 TL + KDV 

 
 
 



Mavi Tik Referanslarımız 
 

@dogtas 
@ okankaracan 

@ eraykilic 
@ kelebekmobilya 

 
Referans Haberlerimiz ;  
 
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/kis-aylarinda-cildimize-dikkat-41418002 

https://www.milliyet.com.tr/pembenar/astrolog-nilay-dinc-corona-viruste-ikinci-dalga-gelebilir-

6194219 

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/resat-coskun-turkiyenin-yuzde-80i-bel-agrisi-

cekiyor/ 

https://www.aksam.com.tr/yasam/mimar-serif-sogukbulak-a-yogun-ilgi/haber-644844 

https://www.posta.com.tr/cenk-gursoydan-yeni-single-mujdesi-2245767 

http://www.aksam.com.tr/saglik/burun-estetigi-hakkinda-merak-edilenler/haber-712277 

http://www.gunes.com/saglik/turkiye-burun-estetiginde-cekim-noktasi-oldu-940296 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/afrikanin-kapilari-turkiyeye-ardina-kadar-acilacak 

https://www.iha.com.tr/haber-onur-agaoglundan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tllik-yatirim-

840171/ 

https://www.acunn.com/haber/astrolog-nilay-dinc-ten-dikkat-ceken-koronavirus-tahmini-1166365-

haber 

https://www.posta.com.tr/atilla-bingol-dunya-capinda-yatirimlarimiz-devam-edecek-2226192 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/atilla-bingol-micede-istanbul-basi-cekiyor-1021403.html 

https://www.iha.com.tr/haber-esnaf-maslak-ceosu-atilla-bingol-yatirimlarini-bodruma-tasiyor-

817009/ 

https://www.haberler.com/esnaf-maslak-ceo-su-atilla-bingol-yiyecek-icecek-12825253-haberi/ 

https://www.karar.com/tinkon-group-ceosu-atilla-bingl-yerli-arj-istasyonunun-temelini-yaknda-

atacaz-1442467 

https://www.iha.com.tr/haber-unlu-rapci-esrarengo-kimdir-817921/ 

https://www.oncevatan.com.tr/magazin/hollandadan-turkiyeye-rapci-transferi-yasin-demir-

h142984.html 

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/hollandadan-turkiyeye-41335050 

https://www.timeturk.com/unlu-turk-rap-ci-esrarengo-turkiye-ye-geldi/haber-1321848 

https://www.sabah.com.tr/magazin/2019/09/30/hollandadan-ithal-rapci 

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehmet-tez/haftanin-panoramasi-6028667 

https://www.iha.com.tr/haber-onur-agaoglundan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tllik-yatirim-

840171/ 

https://www.haberler.com/onur-agaoglu-ndan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-13141479-haberi/ 

https://www.timeturk.com/onur-agaoglu-ndan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tl-lik-yatirim/haber-

1442712 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/onur-agaoglundan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tllik-yatirim-

1192765.html 

https://www.bolgegundem.com/onur-agaoglundan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tllik-yatirim-

1312083h.htm 

https://www.sondakika.com/haber/haber-onur-agaoglu-ndan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-

13141479/ 

http://beyazgazete.com/haber/2020/4/20/onur-agaoglu-ndan-yeni-is-fikirleri-icin-20-milyon-tl-lik-

yatirim-5511784.html 
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ÜNLÜ PROFİLLERDE REKLAM  

Hizmetimiz  

 





 
 

 



Hizmetimiz 
 

Ulusal mecra'da Haber ihtiyacınız için 

sizlere Çözüm Ortağı olabiliriz.  

 

Türkiye’nin En büyük Haber 

siteleri Portföyümüzde Bulunmaktadır. 

 

 PR Çalışması veya Mavi Tık için Bülten 

Yayınları Yaptığımız site adresleri  

 

Hürriyet, Milliyet, Akşam, Güneş, Posta, 

Cnn, Vatan, Sözcü, Acun, Sabah, Takvim, 

Habertürk, İHA, DHA gibi Bir çok site 

bünyemizde bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 ✔ ARACILARDAN ARTIK KURTULUN ✔ 

&  

✔ EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ ✔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



TANITIM YAZISI HİZMETLERİMİZ 
 

 
Türkiye’nin En Büyük Siteleri Olan  

( Hürriyet, Milliyet, Akşam, Güneş, Posta, Cnn, Vatan, Sözcü, 

Acun, Sabah, Takvim, Habertürk, İHA, DHA, Ekşisözlük , 

Webtekno , Webrazzi, Onedio Donanım Haber, Memurlar.net )  

gibi Bir Çok sitelerde tanıtım yazılarınızı yayınlaya biliriz. 

 

- 24 saat içinde Yazınızı teslim ediyoruz. 

- En uygun Fiyat garantisi veriyoruz  

- Bütün Çalışmalarımıza Garanti Vermekteyiz.  

- Fatura kesiyoruz 

 

Tanıtım Yazısı Kampanyamız 

 
 

 



 
 

Kurumsal Bilgilerimiz 

 

İNTERAKTİFPLUS  İnternet Hizmetleri 

Kocasinan Vergi Dairesi: 4900 9641 722 

 

İletişim Bilgilerimiz 

 

E-Mail: info@interaktifplus.com.tr 

Telefon Çağrıları : 0212 461 75 87 

WhatsApp  : +90 533 502 23 09 

Skype – Telegram: kockaf52 

 

HESAP BİLGİLERİMİZ  

 

GARANTİ BANKASI 

İSİM :  GÖKHAN GÖKMEN 

İBAN : TR16 0006 2000 7060 0006 6346 13 

mailto:info@interaktifplus.com.tr

