
Pazar
Türkiye'deki on yedi ulusal gazetenin günlüktoplam net satışı Basın Okurluk Araştırmasıölçümlerine göre 4.8 milyon civarında bulunuyor.Yoğun rekabetin yaşandığı bu pazarda SabahGazetesi'nin, 2005 yılının ilk altı ayında %9'luk birpayı var. Ayrıca Türkiye genelinde 10 milyon 242bin kişilik toplam gazete okurluğundan aldığı payise %16.Her gün 1 milyon 659 bin kişiye erişen Sabah,Türkiye'nin ekonomik olarak en zengin bölgeleriolan Marmara ve Ege’de en çok okunan gazeteolma özelliğini taşıyor. Ayrıca Türkiye BasınOkurluk Araştırması, 2 Mart-2 Haziran 2005verilerine göre mega kent İstanbul'da büyükgazeteler arasında erişimi en yüksek gazeteolarak dikkat çekiyor.
Baflar›lar
1985'de yayın hayatına başlayan Sabah Gazetesi,yazılı basında bir devrim yaratarak büyükgazetelerle arasındaki 40 yıllık mesafeyi beş yılgibi kısa bir sürede kapattı ve Türkiye'nin öndegelen gazetelerinden biri oldu. Kurduğu tesis veteknoloji yatırımlarıyla basında çalışma şartlarınıdaha iyi bir düzeye getiren, klasik gazete yapımyöntemlerine son veren Sabah, iletişim çağının

hızına ve düzeyine uygun,son derece gelişmiş veçok geniş bir belleğesahip bilgisayarlıteknolojiyi getirdi.Yazarlarla muhabirlerinyazılarını doğrudanbilgisayar ekranlarınayazmaya başladığı busistem, sağladığı maliyetve kalite avantajı,kazandırdığı zaman ilehaber yarışında Sabah'abüyük bir üstünlük getirdi.Haberi daha iyideğerlendirme ve çokgeç saatlerde gelişenolayları bile okurlarınailetme olanağı sağladı.Dünyanın en gelişmişbilgisayarlı sayfa yapımsistemini kullanan SabahGazetesi, böylece, yazı verenkli resimentegrasyonundadünyanın sayılı gazeteleriarasındaki yerini aldı.Modern renk ayrımı, sonmodel hızlı baskı makineleri ile baskı kalitesi vekapasitesini yükselterek renkli sayfa sayısınıartırarak, yıllardır süren dar boğazı aştı, renklireklamlar için daha çok alan yarattı, böyleceokurlar daha rahat ve keyifle gazete okumayabaşladı.Günün şartlarına uygun, hızlı ve etkin dağıtımkanallarının kurulmasına öncü olan Sabah, satışbilgilerini günlük olarak toplayarak optimum iadeoranları gerçekleştirmeyi başardı. Otomatik insertsistemi ile basılı reklam broşürleri ve gazeteekleri, dökülüp saçılmadan istenilen bölgedeokurun eline ulaştı. Bölge matbaalarında; baskımakinelerini ve sayfa iletimsistemini yenileyerek,oralardaki okurlarıngüncel ve temiz baskılıgazete okumalarını vereklamların daha kaliteligörünmesini sağladı.Gazetecilik alanındagerçekleştirdiği atılımlarıyla,olayları yakından izleyen,özellikle gündemi belirleyen,dinamik ve çok yönlü “Sabahgazeteciliği”ni yaratan Sabah, ülkeninseçkin köşe yazarlarını bünyesindetoplayarak, “çok sesli” gazeteakımının da öncüsü oldu.Sabah'ın kamuoyu araştırmalarınabüyük önem vermesi sayesindeokurun daha iyi bilgilenmesisağlandı. Ayrıca Sabah haberin dahaiyi anlaşılmasına yardımcı resim,grafik ve özel renklerin kullanımınıartırdı. Periyodik ekleriyle hem okurahem de reklamverene yeniufuklar açan Sabah, ekonomibölümüne yepyeni ve etkinbir kimlik kazandırdı. Dijitalfotoğraf teknolojisini

getirerek önemli olayların, spor karşılaşmalarınınfotoğraflarının internet kanalıyla çok hızlı birşekilde baskıya yetişmesini gerçekleştirdi. SabahGazetesi'nin kısa zamanda ulaştığı bu başarılar,okur profilini de olumlu yönde etkileyerek, onunmedya pazarında önde gelen bir marka olmasınısağladı. Özel ekleri ve yenilikleriyle kadın gazeteokurunun artmasına önemli derecede katkıdabulundu.Türkiye Basın Okurluk Araştırması,2 Mart - 2 Haziran 2005 verilerine göre Sabah’ıntüketimin ana potansiyelini oluşturan ABC1sosyo-ekonomik grubundan okurların toplamı%68 ve ekonomide aktif yaş grubunutemsil eden 18-44 yaş arasındakiokurlarının oranı   %76. Sabahokurlarının %56'sı ise lise ve/veyaüniversite eğitimli.
Tarihçe

22 Nisan 1985 tarihinde yayınhayatına başlayan Sabah, kısa zamandabaşarılı bir grafik çizerek Türkiye'ninönde gelen gazeteleri arasına girip birmarka haline geldi.Türkiye'de 1980-1990yılları arasında pazara çıkıp başarılı tek gazeteolma özelliğine sahip olan Sabah, 2002 yılındanitibaren Ciner Grubu’nun yönetimindegelişimine hızla devam ediyor.Sabah, İstanbul Samandıra'da tamotomasyona sahip günümüzün en modernteknolojisiyle donatılmış baskı tesisinde veayrıca Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'dakibölge matbaalarında basılıyor.
Ürün

Sabah'ın günlük “life style” eki Günaydın,Türk basınının en güçlü markalarındanbirisi olarak cemiyet haberlerinden,kadın, sağlık ve TV program sayfalarınakadar geniş bir içeriği bulunuyor. Aynı
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zamanda %42 gibi yüksek bir oranda kadın okurasahip. Cuma günleri yayımlanan Sabah Konut eki,emlak ve inşaat sektöründen haber ve bilgilerverirken hafta sonu ekleri Sabah Cumartesi veAktüel Pazar, zengin içerikleri, renkli ve dinamiksayfa yapıları ile dikkat çekiyor. SabahGazetesi'nin İşte İnsan eki, iş dünyası veprofesyonel yöneticilerin ilgi duyacağı konularıişleyen modern bir iş ve yönetim gazetesi. Herpazar İstanbul, Ankara ve Marmara Bölgesi'ndeSabah ile birlikte dağıtılan İşte İnsan, içinde yeralan eleman ilanları ile iş arayanla işverenibuluşturuyor. Sabah Gazetesi’nin içinde yer alanSarı Sayfalar, seri ilanları, ekonomi sayfaları ise,ekonomi ve finans dünyasındaki gelişmeleriokurlarına iletiyor. Ayrıca güçlü yorumlar ve özelfotoğraflarla sunulan spor sayfaları, Sabah'ıniçeriğinde çok önemli bir yer tutuyor.
En Son Geliflmeler
Ziyaretçi sayısını 30 kat artıran Sabah'ın internetsitesi www.sabah.com.tr, yeni tasarımı ve güçlü altyapısı, gün boyunca gelişen haberlerle yenilenensayfaları ile internet kullanıcılarından büyük ilgigörüyor.Türk basınında ilk ve tek olan e-medyasistemiyle, gazete ve ekleri orijinal görünümleriylegüncel olarak tüm dünyada yayımlanıyor. Busayede dünyanın her yerindeki okurlar, isterlersesayfaları orijinal görünümüyle basabiliyor. Haberarama motoru ve eski sayılara ulaşılabilen arşivsistemiyle www.sabah.com.tr, ayda 70 milyon

sayfa gösterimi, 7milyon toplam ve3 milyon tekilziyaretçiye sahipbir internet haberportalı olarak dikkatçekiyor.
Promosyon

Tanıtımfaaliyetlerininyanı sıra sosyalsorumlulukprojelerine de önemveren Sabah Gazetesi,son dönemde “BizTürkiye'yiz” sloganıylayürüttüğü kampanyasıyla,Türkiye'nin ekonomik vedüşünsel hayatına olduğukadar, toplumun sosyalgelişimine de katkıda bulunmayıhedefliyor. Sabah'ın son yıllarda kamuoyundada büyük ses getiren projelerinden bazılarışunlar : Deniz Kuvvetleri Kupası Sabah Açık DenizYat Yarışları; Sabah Spor Ödülleri; “Bir Sabah ÇokŞeyi Değiştirir.”Türkiye'nin en eski, en prestijli ve en uzunmenzilli yat yarışı olan Deniz Kuvvetleri Kupası,son üç yıldır Sabah gazetesinin sponsorluğundayapılıyor.Yarış, her yıl Temmuz ayında İstanbul-Bozcaada-Çeşme ve Çeşme-Bodrum etaplarındagerçekleşiyor.Sabah Gazetesi’nin Türk sporuna vesporcusuna destek vermek amacıyla düzenlediğiSabah Spor Ödülleri, ülkenin en önemli sporödülü organizasyonları arasında yer alıyor. 2005yılında ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin öndegelen saygın isimlerinin değerlendirme jürisindeyer aldığı organizasyonun, önümüzdeki yıllardakapsam ve içeriğini daha da genişleterek,geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.Sürdürülebilir kalkınma, çevre ve eğitimprojelerinden biri olan “Bir Sabah Çok ŞeyiDeğiştirir”, 22 Nisan 2003 tarihinde başladı. Projekapsamında, Sabah gazetesi satışlarından eldeedilen gelirin bir kısmı Türkiye ErozyonlaMücadele Ağaçlandırma ve Doğal VarlıklarıKoruma Vakfı (TEMA) ve Darüşşafaka'nıntoplumsal amaçlı projelerini desteklemek içinbağışlanıyor. 1 Mayıs 2003'te yaşanan Bingöldepreminde yıkılan Çeltiksuyu Yatılı Bölgeİlköğretim Okulu, Sabah Gazetesi tarafındanyeniden inşa edilerek, 2003-2004 öğretim yılındaeğitime açılması sağlandı. Sabah, sosyal

sorumluluk projelerinin yanı sıra,Türkiye'yikucaklayan ve topluma geri dönüşü olan çeşitlifaaliyetleri sponsor olarak destekliyor.
Marka De¤erleri
Türkiye'nin en iyi gazetesi olmayı amaçlayanSabah'ın temel yayıncılık ilkesi; toplumu yakındanilgilendiren ekonomik, sosyal, politik ve uluslararasıkonulara ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklıkgetirerek kamuoyunun bilgilendirilmesine vesağlıklı bir karara varmasına yardımcı olmak.Her gün büyük bir ilgi ile izlenen, ülkenin enyetkin ve tanınmış kalemlerinin imzasını taşıyanköşe yazıları, bu temel ilkenin gerçekleştirilmesinebüyük katkıda bulunuyor.
www.sabah.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Sabah, 15 Ocak 1993'te 2 milyon 500 bin gazetebasarak, yine kendisine ait olan 6 Kasım 1992'deki1milyon 500 binlik baskı rekorunu aştı.
22 Kasım 1991'de batılı otoritelerin “State of theArt” diye tanımladıkları, saatte 70 bin adet baskıyapan ve bilgisayarla yönetilen GOSS HT 70baskı makinesi, Avrupa'da ilk kez Sabah'tadönmeye başladı.
10 Ağustos 1987'de Sabah Gazetesi renkliresimleri yazılarıyla birlikte tam sayfa halinegetiren bilgisayar sistemiyle sektörde bir ilkigerçekleştirdi.
2 Temmuz 1993'te hizmete giren yeni baskıtesisleriyle Sabah,Türkiye'nin her yerinde on altırenkli sayfa basabilen ilk ve tek gazete oldu.
Reklam broşürleri ve gazete eklerini dağılıpdökülme riski olmaksızın en hızlı şekildetüketicinin eline ulaşmasını sağlayan otomatikinsert sistemini Türkiye'de ilk kez Sabah kullandı.

Sabah
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