


KAMUBÝB SPONSORLUK AKTÝVÝTELERÝ

ANA SPONSORLUK 20.000.-Euro+KDV         

•
•
•
•

•
•
•

•

ETKÝNLÝK  SPONSORLUÐU 10.000.-Euro+KDV         

•
•
•

•
•

•

Aþaðýda bulunan sponsorluk listesi etkinlik kapsamýnda kuruluþlarýn yer almak 
isteyecekleri tanýtým olanaklarýný kapsamaktadýr.

Ana Sponsorlara 3 adet single oda ücretsiz verilecektir.

Ana Sponsorlara açýlýþ konuþmasýnda 15 dk. konuþma hakký verilecektir.

Ana Sponsorlara düzenlenecek olan foruma bir konuþmacý katýlým hakký verilecektir.

Dýþarýdan katýlýmcýnýn alýnmadýðý etkinliðimize, sponsorlara firma çalýþaný ve/veya 
kamudan katýlýmcý kaydetme  imkaný saðlanacaktýr.
Ana Sponsorluk imkaný en fazla 2 firmaya tanýnacaktýr.

Ana Sponsorlara sergi alanýnda bir adet tanýtým masasý verilecektir.

Ana sponsorlar aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki tüm 
basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak yer alacaktýr.

• Basýn duyurularýnda
• Kullanýlan tüm ilanlarda
• Basýlý malzemelerde

- Program Broþürü
- Giriþ hakkýný kapsayan davetiyelerin arka yüzünde 

• Elektronik ortamda
- e-bültenlerde
- Etkinlik internet sitesinde

 • Tüm ana konferans ve panel salonlarýndaki sponsorluk panolarýnda 
Ana sponsorlara, etkinlikte daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký verilecektir.

Etkinlik Sponsorlarýna 2 adet single oda ücretsiz verilecektir.

Etkinlik Sponsorlarýna düzenlenecek olan foruma bir konuþmacý katýlým hakký verilecektir.

Dýþarýdan katýlýmcýnýn alýnmadýðý etkinliðimize, sponsorlara firma çalýþaný ve/veya 
kamudan katýlýmcý kaydetme  imkaný saðlanacaktýr.
Etkinlik Sponsorlarýna sergi alanýnda bir adet tanýtým masasý verilecektir.

Etkinlik Sponsorlarý aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki tüm 
basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak yer alacaktýr.
• Basýn duyurularýnda
• Kullanýlan tüm ilanlarda
• Basýlý malzemelerde

- Program Broþürü
- Giriþ hakkýný kapsayan davetiyelerin arka yüzünde 

• Elektronik ortamda
- e-bültenlerde
- Etkinlik internet sitesinde

 • Tüm ana konferans ve panel salonlarýndaki sponsorluk panolarýnda 
Etkinlik Sponsorlarýna, etkinlikte daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký 
verilecektir.

                                          
                                                                                                       

                                          
                                                                                                        



YARDIMCI SPONSORLUK  5.000.-Euro+KDV

•
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•
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Yardýmcý Sponsorlara 1 adet single oda ücretsiz verilecektir.

Dýþarýdan katýlýmcýnýn alýnmadýðý etkinliðimize, sponsorlara firma çalýþaný ve/veya 
kamudan katýlýmcý kaydetme  imkaný saðlanacaktýr.
Yardýmcý Sponsorlara sergi alanýnda bir adet tanýtým masasý verilecektir. 

Yardýmcý sponsorlar aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki 
tüm basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Yardýmcý Sponsor adý altýnda Ana 
Sponsorlar altýnda yer alacaktýr:

• Basýn duyurularýnda
• Kullanýlan tüm ilanlarda
• Basýlý malzemelerde

- Program Broþürü
- Giriþ hakkýný kapsayan davetiyelerin arka yüzünde

• Elektronik ortamda
- e-bültenlerde 
- Etkinlik internet sitesinde

• Tüm ana konferans ve panel salonlarýndaki sponsorluk panolarýnda
Yardýmcý Sponsorlara, etkinlikte daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký 
verilecektir.

Fatura kesiminde o günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru esas alýnacak ve ödeme 
imzalanacak protokole göre belirtilen günde yapýlacaktýr. 

ÖDEME BÝLGÝLERÝ   


