
EKONOMİNİN KÖŞE TAŞLARI İÇERİK FABRİKASI’NDA

Kullanıma hazır binlerce içeriğe anında erişim sağlayan özel satış platformu www.icerikfabrikasi.
com açıldı. Türkiye’nin ilk içerik bankası İçerik Fabrikası’nın portföyünde aynı zamanda tanınmış 

profesyonel isimler ve uzman editörler bulunuyor.

Yüzlerce kategoride binlerce içerik sunan Fabrika’nın uzman olduğu alanlardan 

biri de Ekonomi ve İş Dünyası. www.icerikfabrikasi.com’da yatırımcı ilişkilerinden finansal analizlere, girişimcilikten 

sektörel analize, KOBİ’lerden halka arz ve denetime, Türkiye ve dünya ekonomisi durum değerlendirmelerinden 

gelecek projeksiyonlarına geniş bir yelpazede ekonomi ve iş dünyası alanlarında hazır, özgün, her zaman taze 

tutulan makale, yorum, analiz ve araştırmalar sunuluyor. 

Bu içeriklere hazır olarak anında erişebileceğiniz gibi, Fabrika’nın portföyünde yer alan ekonominin köşe taşı 

isimlerden de terzi usulü, özel üretim içerik siparişi vererek, ihtiyacınıza göre içerik ve formatta içerik edinebilirsiniz. 

Hatta dilerseniz komple dergi, kitap, gazete siparişi verebilirsiniz… Ya da devamlılık gerektiren günlük, haftalık, 

günde birkaç kez tekrar eden içerik talebinde bulunabilirsiniz… Dünya çapında en çok “alıntılanan” iki numaralı kadın 

ekonomist, Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Finans Profesörü, “Center for Economic Policy Research” ve “National 

Bureau of Economic Research” araştırmacısı Prof. ŞEBNEM KALEMLİ ÖZCAN’dan Türkiye ve dünyadaki ekonomik 

görünüm ile ilgili yorum alabilir; ekonomi ve enerji ekseninde uluslararası dengelerin mimari yapısını kuran diplomat, 

ekonomist MEHMET ÖĞÜTÇÜ’nün analizlerine başvurabilirsiniz... Ya da “Ekonomiyi sevdiren yorumcu” 

EMİN ÇAPA’nın ekonomiyi kolay anlaşılır bir üslupla aktaran yorumlarında gündemi yakalayabilir, ekonomi 

dağarcığınızı zenginleştirebilir; MURAT YÜLEK’ten sanayi, bilim, inovasyon, teknoloji politikaları, girişimcilik, 

kalkınma üzerine ufuk açıcı bilgiler edinebilirsiniz.

Binlerce özgün ve hazır içeriğin her zaman taze tutulduğu ve özel üretim içerik için profesyonel, uzman yazarlarla 

çalışan İçerik Fabrikası’na özel siparişinizi vermek bir tık uzağınızda.

https://www.icerikfabrikasi.com/RequestArticle.php
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Türkiye`nin ilk içerik bankası İçerik Fabrikası, binlerce özgün içeriği satışa sunan platformdur. Bu platform, profesyonel 
yazar-editör-tasarımcı-fotoğrafçı kadrosuyla ihtiyaca özel içerik hazırlar. Kurum içi yayınlara özgün içerik arayanlar, kurumsal 
portal ya da web sitesi ile sunum, kurum/kişisel blog`una her gün farklı konu isteyenler, arama motorlarını etkin kullanmaya özen 
gösterenler, imzalı makale ya da yorum yazılarına ulaşmak isteyenler, uzman ve/veya akademik içerik arayışında olanlar, sektör 
yayınları, rapor yazdırmak isteyenler editlenmiş, başlık ve spotuyla anında kullanıma hazır içerikle buluşuyor.
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