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ÜRÜN VE HİZMET SPONSORLUĞU

Sponsor firma/firmaların logoları, sözleşme çerçevesinde basılı tanıtım materyallerinde ve sempozyum
web sitesinde “Ürün ve Hizmet Sponsorları’ grubunda yer alacaktır.
BİLDİRİ KİTABI SPONSORU

7,500.-TL



Sempozyumda sunulacak olan tüm bildiriler "Bildiri Kitabında" toplanacaktır.



Bildiri Kitabı, sempozyum süresince tüm katılımcılara dağıtılacak ve organizasyon sonrasında da
teknik bir kaynak olarak ilgililere ulaştırılacaktır.



Sponsor firmanın ilanı kitabın arka kapağında ve iç sayfalarda istediği bir yerde tam sayfa olarak
yayınlanacak ve ön kapakta da firmanın logosu yer alacaktır.



Kitabın sayfa kenarlarında sponsor firmanın logosu uygun boyutta yer alacaktır.



Bildiriler Kitabına Sponsor firma ile aynı alanda faaliyet göstermeyen diğer firmalardan ilan
alınabilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.

ÇANTA SPONSORU (200 adet)


5,000.-TL

Sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine
ve basın mensuplarına sempozyum süresince kullanılacak ve yararlanılacak olan bütün belgeler bir
çanta içinde sunulacaktır.



Diğer sponsorların da belgeleri çanta içerisinde yer alabilecektir.



Firmanın logosu çanta kapağının içinde sempozyum logosu ile beraber yer alacaktır.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.
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BASILI MALZEME SPONSORU (300 adet)


Sempozyuma

200

kişilik

katılım

öngörülmekte

olup;

sempozyum

programında

yer

alan

konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine ve basın mensuplarına en az 300
adet dosya, bloknot ve kalem dağıtılacaktır.


Firmanın logosu dosyanın önünde, tam sayfa ilanı da dosyanın arkasında yayınlanacaktır.



Dosya içerisinde bulunan bloknot ve kalemin üzerinde de firmanın logosu yer alacaktır.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.

YAKA KARTI SPONSORU (200 adet)


2,500.-TL

Sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma temsilcilerine
ve basın mensuplarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu yaka kartları verilecektir.



Yaka kartının önünde firma logosu, yaka kartının arkasında ise firmanın tasarımını göndereceği imaj
yer alacaktır.



Firmanın adı aynı zamanda yaka kartının ipine de basılacaktır.



Yaka kartı etkinlikte kullanılması zorunlu tek malzemedir.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.

DAĞITIM SPONSORU (1000 adet)

1,500.-TL



Yurtiçi ve yurtdışına 1000’er adet poster ve davetiye dağıtımı gerçekleştirilecektir.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
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ŞEHİRİÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ SPONSORU


Bu kategori çerçevesindeki sponsorluğun şartları ve katkı bedelleri, sadece ilgili alanda hizmet
veren kuruluşlar ile yapılacak görüşmeler sonucu belirlenecektir.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU (200 kişi)


5,000.-TL

Üç gün sürecek olan sempozyuma 200 kişilik katılım öngörülmekte olup, her gün için ayrı öğle
yemeği menüsü düzenlenecektir.



Her güne ayrı firmalar sponsor olabileceği gibi, 2 güne de aynı firma sponsor olabilecektir.



Öğle yemeği, sempozyum programında yer alan konuşmacılara, sempozyum katılımcılarına, firma
temsilcilerine ve basın mensuplarına verilecektir.



Öğle yemeğine sponsor olan firmaya, yemek salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.



Öğle yemeği sponsoru olan firma, yemek sırasında katılımcılara tanıtım amaçlı 10 dakikalık bir
sunum ve konuşma yapabilecektir. Bu konudaki teknik donanım temini sponsorlara aittir.



Sponsor firmaya ait masa bayrakları firma tarafından hazırlanacak ve bütün masalarda yer
alacaktır.



Sponsor firmalar sponsoru oldukları günlerde 10 misafirini özel olarak ağırlayabilecektir.



Yemeğe giriş bilet ile yapılacak olup, bilet üzerinde sponsor firma logosu bulunacaktır.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.



Sponsor ücreti 1 günlük öğle yemeğini içermektedir.

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU

5,000.-TL



Açılış kokteyli sempozyumun ilk günü verilecek olup, 200 kişilik katılım öngörülmektedir.



Açılış kokteyline sponsor olan firmaya, kokteyl salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.



Sempozyum merkezinde oluşturulacak stant alanında firmaya 1 adet stant alanı verilecektir.
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Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU


2,500.-TL

Üç gün sürecek olan sempozyuma 200 kişilik katılım öngörülmekte olup, her gün için 2 adet
kurabiyeli kahve molası düzenlenecektir.



Kahve molalarına sponsor olan firmaya, kahve molası alanında firma bayraklarını ve görsel
malzemelerini kullanma olanağı sağlanacaktır.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.



Sponsor ücreti 1 günlük kahve molasını içermektedir.

GALA YEMEĞİ SPONSORU (200 kişi)

15,000.-TL



Gala yemeği, sempozyumun ilk günü verilecek olup, 200 kişilik katılım öngörülmektedir.



Gala yemeğine sponsor olan firmaya, yemek salonunda firma bayrakları ve görsel malzemelerini
kullanma olanağı sağlanacaktır.



Gala yemeği sponsoru olan firma, yemek sırasında katılımcılara tanıtım amaçlı 10 dakikalık bir
sunum ve konuşma yapabilecektir. Bu konudaki teknik donanım temini sponsorlara aittir.



Gala yemeği canlı müzik eşliğinde yapılacaktır.



Sempozyum Bildiriler Kitabında ¼ sayfa büyüklüğünde firma reklamına yer verilecektir.



Sempozyum web sayfasında firma logosu “ÜRÜN VE HİZMET SPONSORU” olarak yer alacak ve
firmanın web sayfasına link verilecektir.



Sponsor firmaya 2 kişilik sempozyum davetiyesi verilecektir.
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