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DEĞERLĠ KORHABER ONLĠNE
ABONELERĠ

online.korhaber.com
Bilgi AlıĢveriĢ Sitesi 12 Eylül 2011 tarihi
itibariyle yayına geçmiĢtir.

Sitede satın alabileceğiniz hizmet kategorileri:
1.
2.
3.
4.

E-BÜLTEN
E-RAPOR
KOR_TV
ÖZEL DANIġMANLIK HĠZMETĠ

olarak belirlenmiĢtir.
Her kategoride yer alan hizmetin içeriği, koĢulları ve ücretlendirmesi farklı
olduğu için, Tanıtım ve Kullanım Rehberi değerli abonelerimiz için ayrı ayrı
hazırlanmıĢtır.
KORHABER ONLĠNE E-BÜLTEN ABONELĠĞĠ
TANITIM ve KULLANIM REHBERĠ

Ġçerik:
KORHABER’in büyük bir titizlikle, doğru-güvenilir-ilkeli habercilik anlayıĢıyla
belirlediği gündem; abonelere sabah ve akĢam postası halinde elektronik
ortamda ulaĢtırılacaktır.
Zaman zaman sadece e-bülten abonelerine özel, gündeme ilave olarak
sıcak olayların perde arkası da iĢlenecektir.

Korhaber Online E-Bülten hizmetimizle, gazetelerde bir gün sonra
okuyabileceğiniz, televizyonlarda akĢam bültenlerinde izleyebileceğiniz
haberler anında, en sıcak ve en doğru haliyle sizlere iletilecektir.
Ekonomi-siyaset-yaĢam-sanat-magazin-spor-medya-sağlık-teknoloji,…,
A’dan Z’ye her kategoride sizi gündemden haberdar edecek seçilmiĢ
haberler, E-bülteninizde yer alacaktır.
Abonelik Ücreti:
Değer: TL



AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

YILLIK

50

90

125

250

Öğrencilere % 50 indirim uygulanır. (Kimlik Belgesi zorunludur)

 Kurumsal toplu aboneliklerde, yıllık abonelik ücreti 600.- TL olarak
belirlenmiĢtir. (Minimum 3- Maksimum 20 abonelik kapsamındadır.)

Yeni Abonelik:
online.korhaber.com sitesinde abone olmak isteyen kullanıcılar için, YENĠ
ABONELĠK menüsünde yer alan baĢvuru formu doldurulacaktır.
Aboneliklerden E-Bülten aboneliği ve istenilen abonelik süresi seçildikten
sonra ödeme miktarınız otomatik olarak alt sütunda belirtilecektir.
(Bilgi Notu: Birden çok sayıda abonelik hizmeti satın alabilirsiniz. Her
aboneliğin karĢısında seçenek ve hizmetin tutarı belirtilmiĢtir.)

Örnek: E-BÜLTEN ABONELİĞİ 1 yıllık seçilmiş, toplam tutar 250.00 TL olarak en alt satırda gösterilmiştir.

Ödemenizi ister online ortamda kredi kartınızla, ister banka havalesiyle
sitede belirtilen banka hesaplarına yapabilirsiniz.
Ödeme Kredi Kartı Ġle Yapılacaksa
BaĢvuru formu doldurulup, Kredi Kartı Ödeme Bilgileriniz eksiksiz girildikten
sonra, Abonelik SözleĢmesi kutucuğu iĢaretlenir.
Abonelik ĠĢlemlerinizin tamamlanması için Abone ol butonuna basınız!
ġayet aboneliğiniz sorunsuz olarak gerçekleĢtiyse
ekranınıza gelecektir.

aĢağıdaki mesaj

Tamamlandı...
Abonelik iĢleminiz tamamlandı. ….. tutarındaki abonelik bedelini kredi
kartınızdan tahsil ettik.

Aboneliğinize ait bilgiler size e-posta yoluyla gönderildi.
Ödeme Havale-EFT ile Yapılacaksa
Yukarıdaki iĢlemleri Ödeme ġekli bölümüne kadar aynen uygulayınız.
Yeni Abonelik BaĢvuru Formunun Ödeme ġekli Bölümünde yer alan
Havale/EFT seçeneğini iĢaretleyiniz.
Abonelik SözleĢmesi kutucuğu iĢaretlemeyi unutmayınız!
Abonelik ĠĢlemlerinizin tamamlanması için Abone ol butonuna basınız!
ġayet aboneliğiniz sorunsuz olarak gerçekleĢtiyse
ekranınıza gelecektir.

aĢağıdaki mesaj

Tamamlandı...
Abonelik iĢleminiz tamamlandı. ….. TL tutarındaki abonelik
bedelini aĢağıdaki banka hesaplarımızdan birine yatırın ve
aboneliğinizin aktif hale getirilmesi için bize ulaĢın.
Banka Hesapları
Hesap Sahibi: Duransel DOĞAN
Şube : 197 KAVAKLIDERE / ANKARA ŞB.
Hesap
Numarası
:
01332436
IBAN : TR35 0001 2009 1970 0001 3324 36
Şube : 0138 KAVAKLIDERE / ANKARA ŞB.
Hesap Numarası : 00158007282248985
IBAN : TR14 0001 5001 5800 7282 2489 85
Şube : 167 TUNALI ŞUBESİ/ANKARA
Hesap
Numarası
:
064319871
IBAN : TR030006701000000064319871
Şube : 01302 ESAT ŞUBESİ/ANKARA
Hesap
Numarası
:
29610853
IBAN : TR20 0011 1000 0000 0029 6108 53
korhaber@korhaber.com mail adresinize adınız, soyadınız, abonelik
seçeneğiniz ve hangi hesaba yatırdığınız ile ilgili bilgilerinizi ulaĢtırınız!

Kredi Kartı ya da Havale/EFT Ödeme GerçekleĢtiğinde Bilgilendirme
Mesajı
Abonelik baĢvurunuzun tamamlanmasıyla birlikte,
aboneliğiniz
aktifleĢtirilerek hizmete açılacak ve tarafınıza elektronik ortamda 2 adet
Bilgilendirme Mesajı gönderilecektir.
Mesajlarda,
 Sayın Kullanıcı (Abone ad-soyad)
 Abone GiriĢ E-Posta ve ġifreniz
 Abone BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihlerinizin belirtildiği bilgiler
yer alacaktır.
Abonelik Süresi ve Yenileme
E-Bülten aboneliğiniz seçtiğiniz süre içinde (Aylık-3 Aylık- 6 Aylık- Yıllık)
geçerlidir.
Abone süresinin bitimine bir hafta kala bilgilendirme e-postası gönderilecek,
aboneliğiniz ister online ortamda isterseniz manuel ortamda yenilenecektir.
E-Bülten Kullanımı
E-Bülten aboneliğinizi baĢvuru formunda belirttiğiniz ve tarafımızdan
onaylanan E-Posta Adresiniz ve ġifreniz ile kullanabileceksiniz.
Bilginin – Emeğin - Birikimin ve Beynin hakkına saygı göstererek
kurduğumuz Bilgi AlıĢveriĢi Sitesi’ndeki
Korhaber Online E-Bülten
Hizmeti’nden sadece abonelerin yararlanması için Abone GiriĢ Sistemi
uygulamaya konulmuĢtur.
Mevcut kullanıcı bilgilerinizin ve Ģifrenizin baĢka kiĢi ve kurumlarca
kullanılması ve paylaĢılması abonelik sözleĢmesine aykırıdır.

Sadece örnek içindir

Günlük Bülten, tarafınızca belirtilen e-postanıza ulaĢtığında, okumak
istediğiniz haberin devam tuĢuna basınız.
KarĢınıza aĢağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.

 Eğer Korhaber Online abonesi iseniz buraya tıklayarak giriĢ
yapınız!
Ekran görüntünüz bu Ģekilde olacaktır.

Mevcut E-Posta ve ġifrenizi yazarak GĠRĠġ butonuna basınız.
ĠĢte Online E-Bülten masanızda…
 Ġster günlük bülteniniz…
 Ġster arĢiv bülteniniz…
Dünden bugüne ve sadece siz değerli korhaber online abonelerine özel
bültenimizle…
Ek Bilgiler:
 Teknik Destek ve Detaylı Bilgi Almak Ġçin:
Ofis : +90 312 427 81 77
Gsm : +90 505 505 15 33

 Sitemiz Anadolu Ajansı (AA), Cihan Haber Ajansı (CĠHAN), Ġhlas
Haber Ajansı (ĠHA) ve ANKA Haber Ajansı (ANKA) abonesidir.
E-Bülten’i niçin paralı okuyacağım?
Ne yazık ki ülkemizde bilgi-birikim ve beyin emeğinin değeri yeterince
anlaĢılamamaktadır.
Bir gecede, bir restoranda ödenen hesap miktarı
tartıĢılamazken, beyin emeği sofrada unutulmaktadır.

haklı

olarak

Bu nedenle ülkemizde emek ve beyin göçünün önüne geçilemediği gibi; bu
durum ülkemiz için geri kalmıĢlığın kaderi olmaya devam ediyor.
SELLER MEDYA ve YAYINCILIK bünyesinde faaliyet gösteren
online.korhaber.com profesyonel bir hizmet anlayıĢını benimsemiĢtir.
Her sabah, her akĢam, yarından önce bir tıkla ulaĢabileceğiniz bülteniniz
size gelirken hangi aĢamalardan geçiyor?





SERVER’ına kira ödüyor.
Personeline maaĢ ödüyor.
Türkiye’nin en seçkin ajanslarına abone oluyor.
Haber-Yorum-Analiz ve öngörüleri belirleyecek profesyonel kadroyu
kuruyor.
 Profesyonel Teknik Destek Hizmeti Alıyor.
 Online SatıĢ yapmanın yasal tüm gereklerini yerine getirerek 256 Bit
SSL Sertifikası ile abone güvenliğini sağlıyor.

Özetle; SELLER MEDYA satın aldığı her hizmetin bedelini ödüyor, vergisini
zamanında yatırıyor ve siz değerli korhaber abonelerine gururla hizmet
ediyor.
Sizlere sunduğumuz hizmetlerin aksamaması, SELLER MEDYA’nın
ilelebet
yaĢatılması
ve
nesillerden
nesillere
akması
için

online.korhaber.com’u Bilgi AlıĢveriĢ Sitesi olarak hayata geçirdik ve
ücretli olmasının gerekliliğine inandık.
Bilgi emeğine değer veren okurlarımızın ilelebet var olacağına inanarak…
Ve Türkiye’de en ucuz emek “beyin emeği” tezini çürütmek için yola
çıktık…
 Biz Hizmeti Ġlke Edindik…
 Biz Emeği Onurlandırdık…
AnlayıĢınıza teĢekkür ediyor, sizlerle birlikte yürümenin onurunu yaĢıyoruz.

LÜTFEN!
KORHABER ONLĠNE E-BÜLTEN ABONELĠĞĠ ĠÇĠN TIKLAYINIZ!

SELLER MEDYA ve YAYINCILIK
online.korhaber.com

