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Değerli Sağlık Sektörü Yöneticileri;
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve Tıbbi 
Tedarik Sektörünün önemli Sivil Toplum Kuruluşlarının destek ve 
katılımlarıyla geçen 3 yılda başarıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik 
Zinciri Yönetimi Kongresi bu yıl Sağlık Endüstrileri Platformu ev 
sahipliğinde yeniden yapılandırılarak;  “Tıbbi Tedarik Kongresi” 
adıyla, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili tüm tarafları bir araya 
getirecek Türkiye’nin en büyük medikal etkinliğine dönüşmüştür.

Başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için, kaynakların verimli 
kullanılması ve uluslararası standartlarda tedarik zinciri 
yönetiminin önem kazandığı günümüzde; Tıbbi Tedarik 
Yönetimiyle ilgili sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek 
ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla; Tıbbi Tedarik 
Kongresi’nin dördüncüsü; 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamında geçen üç yılda gerçekleştirilen paneller, 
çalıştaylar, kurslar ve bildirilerle bu alandaki uygulama ve 
çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık geliştiğini 
gözlemlemekten son derece mutluyuz.

Tıbbi Tedarik Kongresi’nin daha önce olduğu gibi; satınalma, 
lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim 
alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanısıra; sağlık 
sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, 
tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği iyi bir platform olası 
arzusuyla, tüm sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet 
sağlayıcıları aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

AMAÇ

HEDEF

ARGE ve ÜRETİM KAPASİTESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ: İlaç ve tıbbi cihaz 
sektöründe yerli ve milli üretimin teşviki ve 
geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.

ETKİN VARLIK YÖNETİMİ: Tıbbi tedarik 
zincirinde her türlü kaynak israfının 
önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin 
paylaşılması.

DENEYİM PAYLAŞIMI VE EĞİTİM: 
Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve 
finansman alanında çalışanların eğitimi ve 
yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. 
Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, 
uygulama ve teknolojiler konusunda 
sektörel bilgi paylaşımı.

ÖNEMLİ
KONU

BAŞLIKLARI

TARİH VE YER
12-14 Şubat 2019

Susesi Convention Center / Belek-Antalya

Sağlık sektöründe Varlık Yönetiminde 
Türkiye Modeli ortaya koymak. 

Kaynakları verimli kullanarak Kaliteli ve 
Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti sunmak.

Türk Medikal Endüstrisinin İhracat 
Kapasitesini Geliştirmek ve Ekonomiye 

Katma Değer sağlamak.

✓ TIBBİ TEDARİKTE 
YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME

✓ SAĞLIK MARKET

✓ ETKİN VARLIK YÖNETİMİ

✓ İHRACAT KAPASİTESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

www.tibbitedarikkongresi.org

MEDİKAL
KÜMELENMELER

PLATFORMU
SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ 

VE TEMSİLCİLERİ DERNEĞİ

ORTOPEDİ ve OMURGA CERRAHİSİ TIBBİ MALZEME İMALATÇILARI,
İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ
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ZİYARETÇİ PROFİLİ
• Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri

• Kamu Hastaneleri Satınalma Yöneticileri

• Özel Hastane Satınalma Yöneticileri

• Şehir Hastaneleri Satınalma Yöneticileri

• Üniversite Hastaneleri Satınalma Yöneticileri

• Sağlık Yönetimi Profesyonelleri

• Hemşirelik Yöneticileri ve Direktörleri

• SGK ve Sağlık Planlama Uzmanları

• Üst Düzey Sağlık Yöneticileri

• Sektör Temsilcileri

• Yatırımcılar

NEDEN KATILMALIYIM?
• Sektörün sorunlarının akademik bir çerçevede 

tartışıldığı ve pazara ilişkin çözümlerin, söz 
sahibi taraflarla geliştirildiği bir ortam sağlıyor,

• Yeni pazarlar geliştirme imkanı sağlıyor,

• Marka bilinirliliğini geliştirme imkanı sağlıyor,

• Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ilgili 
yöneticileriyle tanışma imkanı sağlıyor,

• Sektör ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar 
olma imkanı sağlıyor.
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GEÇMİŞ YILA AİT KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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Tüm fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

SPONSORLUK OLANAKLARI

SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ ve ÜCRETLERİ

Ana Sponsorluk (tek firma) 250.000,00 TL

Altın Sponsorluk (en fazla üç firma) 175.000,00 TL

Gümüş Sponsorluk (en fazla üç firma) 125.000,00 TL

Bronz Sponsorluk (en fazla üç firma) 90.000,00 TL

Powerbank - Flash Bellek Sponsorluğu (1000 adet) 70.000,00 TL

Yaka Kartı İpi Sponsorluğu 70.000,00 TL

Gala Gecesi Sponsorluğu 60.000,00 TL

İnovasyon Sponsorluğu 60.000,00 TL

Promosyon Çanta Sponsorluğu 60.000,00 TL

Bilişim Sponsorluğu 50.000,00 TL

Ulaşım Sponsorluğu 50.000,00 TL

İletişim Sponsorluğu 50.000,00 TL

Oturum Sponsorluğu 40.000,00 TL

Banka ve Finans Sponsorluğu 40.000,00 TL

Tanıtım Filmi Sponsorluğu 40.000,00 TL

Öğle Yemekleri Sponsorluğu 40.000,00 TL

Dijital Ekran Program ve Etkinlik Panoları Sponsorluğu 35.000,00 TL

İkram Evi Sponsorluğu 35.000,00 TL

Kahve Molaları Sponsorluğu 35.000,00 TL

Yönlendirme Levhaları Sponsorluğu (Kongre Binası ve Otel) 35.000,00 TL

Business Lounge  Sponsorluğu 30.000,00 TL

Mobil Uygulama Sponsorluğu 25.000,00 TL

Destek Sponsorlukları 22.500,00 TL

Promosyon Bloknot Sponsorluğu 20.000,00 TL

Promosyon Kalem Sponsorluğu 20.000,00 TL

İkram Bardakları Sponsorluğu (Su, çay ve meşrubat için 10.000 bardak) 20.000,00 TL

Sertifika Koruyucu Dosya Sponsorluğu 17.500,00 TL

Katılımcı Odalarına Promosyon ve Katalog Dağıtımı Sponsorluğu 17.500,00 TL

Etkinlik Çantalarına Konulacak Katalog ve Insert Dağıtımı Sponsorluğu 15.000,00 TL

Program Cep Kitapçığı Sponsorluğu 15.000,00 TL

Oda Anahtarlığı Sponsorluğu 15.000,00 TL

Kongre Duyuru Sponsorluğu 12.500,00 TL

Web Yayın Sponsorluğu 12.500,00 TL

Katılımcı Firmalara Stand Tahsisi (m2 birim fiyatı)  1.500,00 TL
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ANA SPONSORLUK
• Salonlardaki sponsor panolarında Ana Sponsor logosu yer alacaktır.
• Etkinlik çantası içine insert koyabileceklerdir.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Ücretsiz work-shop düzenlemek için sürekli salon tahsis edilecektir.
• Konaklama için ana otelde 1 süit ve 3 standart oda tahsis edilecektir.
• Ana salonda katılımcılara 15 dakika sunum yapma hakkı verilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 2 tam sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer 

verilecektir.
• Ana Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde ana sayfada yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Ana sponsorun 0.70 x 2 mt. Boyutlarındaki 6 adet logolu flaması fuar 

alanına, konferans salonuna, konferans salonu girişine ve otelin aktivas-
yon alanlarına asılacaktır.

• Otel fuar alanında 16 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

ALTIN SPONSORLUK
• Salonlardaki sponsor panolarında Altın Sponsor logosu yer alacaktır.
• Etkinlik çantası içine insert koyabileceklerdir.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Konaklama için ana otelde 1 süit, 2 standart oda tahsis edilecektir.
• Ücretsiz work-shop düzenleyebilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir.
• Kendi sektörüyle ilgili oturumda 15 dakika sunum yapma hakkı verilecektir.
• Altın sponsorun logosu kongrenin web sitesinde ana sayfada yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Altın sponsorun 0.70 x 2 mt. Boyutlarındaki 4 adet logolu flaması fuar 

alanı, konferans salonu ve konferans salonu girişine asılacaktır.
• Otel fuar alanında 12 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

GÜMÜŞ SPONSORLUK
• Salonlardaki sponsor panolarında Gümüş Sponsor logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.
• Ücretsiz work-shop düzenleyebilecektir.
• Gümüş Sponsor için 3 standart oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir.
• Kendi sektörüyle ilgili oturumda 15 dakika sunum yapma hakkı verile-

cektir.
• Gümüş Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve 

kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Gümüş Sponsorun 0.70 x 2 mt. Boyutlarındaki 3 adet logolu flaması fuar 

alanına, konferans salonuna, konferans salonu girişine asılacaktır.
• Otel fuar alanında 10 m2 stand tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

BRONZ SPONSORLUK
• Salonlardaki sponsor panolarında Bronz Sponsor logosu yer alacaktır.

• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.

• Bronz Sponsor için 2 adet oda tahsis edilecektir.

• Ücretsiz work-shop düzenleyebilecektir.

• Kongre Bilgi Katalogunda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-
cektir.

• Kendi sektörüyle ilgili oturumda 15 dakika sunum yapma hakkı verile-
cektir.

• Bronz Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve 
kendi sitelerine bağlantı verilecektir.

• Bronz Sponsorun 0.70 x 2 mt. Boyutlarındaki 2 adet logolu flaması fuar 
alanına, konferans salonuna, konferans salonu girişine asılacaktır.

• Otel fuar alanında 8 m2 stand tahsis edilecektir.

• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

İNOVASYON SPONSORU
• Salonlardaki sponsor panolarında İnovasyon Sponsorunun logosu yer 

alacaktır.

• Promosyon ürünleri dağıtabilecek ya da çekiliş yapabilecektir.

• Bronz Sponsor için 1 adet oda tahsis edilecektir.

• Ücretsiz work-shop düzenleyebilecektir.

• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-
cektir.

• Kendi sektörüyle ilgili oturumda 15 dakika sunum yapma hakkı verile-
cektir.

• Bronz Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve 
kendi sitelerine bağlantı verilecektir.

• Otel fuar alanında 8 m2 stand tahsis edilecektir.

• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

ULAŞIM SPONSORU  
• Salonlardaki sponsor panolarında Ulaşım Sponsoru firma logosu yer 

alacaktır

• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-
cektir.

• Firma logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi 
sitelerine bağlantı verilecektir.

• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.

• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.

• Ayrıca Ulaşım Sponsorunun logoları, tüm servis araçlarıda yer alacaktır.

• Ulaşım Sponsoru istediği takdirde tüm servis araçlarını firma logosuyla 
giydirebilecektir.

• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMETLER ve HAKLAR
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İLETİŞİM SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir.
• İletişim Sponsorunun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve 

kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firma için 1 standart oda tahsis edilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Promosyon malzemesi dağıtabileceklerdir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

BİLİŞİM SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir.
• Bilişim Sponsorunun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve 

kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firma için 1 standart oda tahsis edilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Promosyon malzemesi dağıtabileceklerdir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

BANKA VE FİNANS SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabileceklerdir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir.
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi 

sitelerine bağlantı verilecektir. 
• Katılımcılara etkinlik veya work-shop yapabileceği salon tahsis edilecek-

tir.
• Firma için 1 standart oda tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir
• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.

GALA GECESİ SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Gala Gecesi sırasında firmaya 5 dakikalık sunum / konuşma hakkı 

verilecektir.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek  ya da çekiliş yapabilecektir.
• Sponsorun Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna 

yer verilecektir. 
• Sponsorun logosu kongrenin web sitesinde yayınlanacak ve kendi 

sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firma için 2 adet oda tahsis edilecektir.
• Gala Gecesinin yapılacağı salonda firma bayrakları ve flamaları kullanı-

lacaktır. 
• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

YAKA KARTI İPİ SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecek  ya da çekiliş yapabilecektir.
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun logosu katılımcıların tüm yaka iplerinde 

olacaktır
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım 

yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Yaka Kartı İpi Sponsorunun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firma için 1 oda tahsis edilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

İKRAM EVİ SPONSORLUĞU
(KONGRE BİNASI BAHÇESİ)

• İkram Evi Alanı; Kongre merkezi sigara içme alanında en az 20, en fazla 
35 m2 ‘lik bir alan firmanın kullanımına sunulacaktır. 

• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda her firmanın 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna 

yer verilecektir. 
• Sponsorun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve kendi 

sitelerine bağlantı verilecektir.
• Her firma için 2 adet oda tahsis edilecektir. Otel fuar alanında her firma-

ya 6 m2 stand alanı tahsis edilecektir.
• Her firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

PROMOSYON MALZEME SPONSORLUĞU 

a) Çanta   b) Bloknot   c) Kalem 
• Basılı malzeme sponsorlarının logoları kongrenin Web sitesinde yayınla-

nacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Ayrıca tüm basılı malzeme sponsorlarının logoları, sponsor oldukları 

malzemenin üzerinde yer alacaktır. 
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

POWERBANK - FLASH BELLEK SPONSORLUĞU
• Powerbank veya Flash bellek sponsorunun kongrenin Web sitesinde 

yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Powerbank veya Flash Bellek Sponsorunun logosu  malzemenin üzerin-

de yer alacaktır. 
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Firmaya kongre esnasında teşekkür plaketi verilecektir.
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OTURUM SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Oturum  Sponsorunun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve 

kendi sitelerine bağlantı verilecektir. 
• Ana salonda sponsoru oldukları oturumda 15 dakikalık sunum yapma 

hakkı verilecektir.
• Promosyon malzemesi dağıtabileceklerdir.
• Otel fuar alanında 6 m2 stand tahsis edilecektir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

ÖĞLE YEMEKLERİ SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Restaurant bölümünde firma masa bayraklarını ve girişlerde (4 adet) 

roll-uplarını kullanabilecektir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Öğle Yemekleri Sponsorunun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2 stand tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

TANITIM FİLMİ SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Firmanın maksimum 60 saniyelik tanıtım filmi oturum aralarında ana 

salonda yayınlanacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Tanıtım filmi sponsorunun  logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak 

ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2’lik stand tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

BUSINESS LOUNGE  SPONSORLUĞU  
• Kongre merkezinde Internet bağlantılı 4 bilgisayar 1 yazıcı ve 1 fotokopi 

cihazından oluşacak bir alan firmaya tahsis edilecek olup, bu alanın 
düzenlemesi ajans tarafından yapılacaktır. 

• Business Lounge  Sponsorunun logosu kurultayın Web sitesinde yayınla-
nacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir. 

• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Firmanın bu alanda afiş, flama, kiosk ve benzeri yöntemlerle firma tanıtı-

mına izin verilecektir. 
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre esnasında oluşturulacak Business lounge kısmında PC ekranında 

Sponsor firmanın logosu masa üstü görüntüsü olarak kalacaktır.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

KAHVE MOLALARI SPONSORLUĞU
• Kahve molaları sponsorluğu yapan firma, firma ve/veya ürün bayraklarını 

ve logolarını kahve molası alanında sergileme olanağı bulacaktır.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kahve molaları sponsorluğu logosu kongrenin Web sitesinde yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

DİJİTAL EKRAN PROGRAM VE ETKİNLİK 
PANOLARI SPONSORLUĞU
• Sponsor firma otel ve kongre merkezinde belirli yerlerde en az 6 adet 

olmak üzere dijital ekran program ve etkinlik panosu yerleştirecektir. 
• Sponsor firma bu ekranlarda toplam sürenin % 20 sini geçmeyecek şekil-

de kendi firma reklamını yapabilir. 
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabileceklerdir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Firmanın logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve kendi siteleri-

ne bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUĞU 

(KONGRE BİNASI VE OTEL)
• Sponsor firmanın logoları Otel binası içerisindeki yönlendirme ve işaret 

panolarında belirli aralıklarda zemininde kullanılacaktır. 
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabileceklerdir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Firmanın logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve kendi siteleri-

ne bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

DESTEK SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verile-

cektir. 
• Destek Sponsorun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve 

kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Otel fuar alanında 6 m2’lik stand tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 
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MOBİL UYGULAMA SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Kongrenin mobil uygulamasında firmanın logosu yer alacaktır.
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Mobil Uygulama Sponsorunun  logosu kongrenin Web sitesinde yayın-

lanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

KATILIMCI ODALARINA PROMOSYON VE 
KATALOG DAĞITIMI SPONSORLUĞU
• Sponsorun kendi hazırladığı katalog/insert organizasyon görevlileri 

tarafından tüm davetlilerin odalarının kapılarına kişi başı bir tane olarak 
asılmak suretiyle dağıtılır. 

• Sponsor firma logosu kurultayın Web sitesinde yayınlanacak ve firmala-
rın kendi sitelerine bağlantı verilecektir. 

• Tüm basılı materyallerde ‘’Otel Odalarına Katalog ve İnsert Dağıtım 
Sponsoru’ ibaresi ile yer alacaktır.

• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

ETKİNLİK ÇANTALARINA KONULACAK 
KATALOG VE INSERT DAĞITIMI SPONSORLUĞU
• Sponsorun kendi hazırladığı katalog, insert vs. organizasyon görevlileri 

tarafından davetlilerin otele girişinden önce dağıtılacak olan tüm çanta-
lara birer tane konularak dağıtılır. 

• Promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
• Sponsor firma logosu kurultayın Web sitesinde yayınlanacak ve firmala-

rın kendi sitelerine bağlantı verilecektir. 
• Firma için 1 adet oda tahsis edilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir. 
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

KONGRE DUYURU SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Yurtiçinde 5.000 adet olmak üzere toplam 3 defa 15.000 adet basılacak 

olan 1., 2. ve 3. duyuru zarflarını içermektedir. 
• Duyuru dosyasında bant reklamı yayınlanacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Kongre Duyuru Sponsorun logosu kongrenin Web sitesinde yayınlana-

cak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

SERTİFİKA KORUYUCU DOSYA SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongrede dağıtılacak olan sertifikalar için hazırlanacak olan özel dosya-

larda firmaya ait logo veya bant reklam çalışması yapılabilinecektir.

• Kongrenin internet sitesinde firma logosu yer alacak ve firmanın kendi 
sitesine bağlantı verilecektir.

• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

PROGRAM CEP KİTAPÇIĞI SPONSORLUĞU
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre esnasında katılımcılara dağıtılacak olan Program Cep Kitapçığın-

da firmanın logosu veya tam sayfa renkli firma reklamı yayınlanacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Program Cep Kitapçığı Sponsorun logosu kongrenin Web sitesinde 

yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir. 

WEB YAYIN SPONSORLUĞU
• Web yayın Sponsorunun logosu kongrenin internet sitesinde ana say-

fada üstte reklam banner’ı şeklinde yıl süresince yayınlanacaktır. Ayrıca 
firmanın kendi sitesine bağlantı verilecektir.

• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

İKRAM BARDAKLARI SPONSORLUĞU 
• (Su, çay ve meşrubat için en az 10.000 bardak)
• İkram bardakları Sponsorunun logosu bardakların üzerinde basılı 

olacaktır.
• Kongrenin internet sitesinde firma logosu yer alacak ve firmanın kendi 

sitesine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

ODA ANAHTARLARI KILIFI SPONSORLUĞU
• Otelin oda anahtar kılıfları üzerinde sponsor firma logosu basılı olarak 

kullanılacaktır.
• Kongrenin internet sitesinde firma logosu yer alacak ve firmanın kendi 

sitesine bağlantı verilecektir.
• Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu yer alacaktır.
• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.

KATILIMCI FİRMALARA STAND TAHSİSİ 

• Stand alanında metrekare birim fiyatı 1500 TL + KDV olup, minimum 6 
m2’dir.

• Firmalara her 6 m2 için 1 kişilik konaklamalı, 2 kişilik konaklamasız kayıt 
hakkı verilir. İlave her katılımcılar normal katılımcı kayıt tarifesine göre 
kayıt yaptırabilir.

• Katılımcıların logoları kongrenin Web sitesinde yayınlanacak ve firmala-
rın kendi sitelerine bağlantı verilecektir.

• Kongre Bilgi Katalogunda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosuna yer verilecektir.
• Firmaya Kongre esnasında Teşekkür Plaketi verilecektir.
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Teknik ve Kurulum Bilgileri
• Minimum stand alanı 6 (2 m x 3 m) m2’dir.

• Standların kurulumuna 11 Şubat 2019 saat 09:00’dan itibaren 
başlayacak ve saat 23:00’a kadar kurulumlar tamamlanacaktır. 
14 Şubat 2019 saat 19:00’dan sonra sökülmeye başlanabile-
cektir. Tüm standlar belirtilen saatte hazırlıklarını tamamlamak 
zorundadır.

• Stand alanlarında her standa 6 m2’lik stand için bir adet masa, 
iki sandalye ve elektrik için 3’lü priz sağlanacaktır. Paket stand 
yüksekliği 2,5 m’dir. Diğer detaylar stand planı ile birlikte 
firmalara gönderilecektir.

• Stand alanında istenilen ekstra ekipman (Tv, bilgisayar, plaz-
ma ekran, video, halı dolap vs.) firmanın kendisi tarafından 
getirilmelidir.

• Sponsorluk anlaşması yapılan firmaların, bayrak ve / veya 
flama vb. malzemelerin yapımı ve tarafımıza ulaştırılması 
firmaların kendi sorumluluğundadır. Lütfen gönderilen tüm 
malzemelerin üzerine, toplam gönderilen koli adetini, firma 
ve kongrenin isminin yazılmasını sağlayınız. Kongre merke-
zine ulaşan tüm malzemeler, Ekspotürk tarafından, firmanıza 
tahsis edilen depo içerisindeki alanlara yerleştirilecektir.

• Hazırlanmış planda verilmiş olan mekan ve ölçüler dışına 
çıkılmamasını rica ederiz. Böyle bir durumla karşılaşılması 
halinde stand alanın sökülerek tekrar monte edilmesi durumu 
ortaya çıkacaktır.

• Stand kurulum ve söküm sürecinde çalışacak personellerin 
SGK girişlerinin olması zorunludur. Aksi takdirde sorumluluk 
stand kurulumu yaptıran firmaya aittir.

Uyulması Gereken Kurallar ve Genel Bilgiler
• Stand alanı veya ticari panolar dışında firma veya ürünün 

tanıtımının herhangi bir şekilde yapılması yasaktır.

• Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım 
görevlisi bulunması zorunludur.

• Stand alanında tanıtım için görüntülü ekipman kullanılabilir. 
Ancak seslerin diğer standları ve genel stand alanındaki akışı 
ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olması gerekmektedir.

• Stand alanına ve kongre merkezine otel dışından yiyecek ve 
içecek getirilmesi yasaktır, içeçek makinaları ve yiyecekler için 
otel buşon ücreti talep edebilmektedir. Bu tür istekleriniz için 
lütfen Ekspotürk ile temasa geçiniz. 

• Kongre merkezi içerisinde bulunan güvenlik sadece Kongre 
merkezinin güvenliğinden sorumludur. Stand alanınız ve 
malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan zarar, kayıp, 
çalınma olaylarında Ekspotürk ve kongre merkezi sorumluluk 
kabul etmez.

• Kongre merkezinin genel mekanları, duvarlarına Ekspotürk 
ile görüşmeden herhangi bir şey asılması, yapıştırılması veya 
çakılması yasaktır. Kongre merkezine herhangi bir şekilde ve-
rilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan firma 
tarafından otele ödenir.

• Firma, stand alanında görevlendireceği yetkililerinin ismini 
Ekspotürk’e 01 Şubat 2019 tarihine kadar bildirmesi gerek-
mektedir.

• Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat önce-
sinde stand alanlarına girebilirler. Tüm stand görevlileri ve 
firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları zorunludur. Hiç-
bir firma temsilcisi veya stand görevlisi, yaka kartını takmadan 
stand alanlarına giremeyecektir. Stand alanları açılış saatlerin-
den önce, kongre katılımcıları stand alanlarına alınmayacaktır.

• Kongre çantalarının içerisine konulacak olan insertlerin en 
geç 1 Şubat 2019 tarihine kadar Ekspotürk tarafından belirti-
lecek olan adrese gönderimi yapılmalıdır. Bu tarihte tarafımıza 
ulaştırılmayan malzemeler, çanta içerisinde yer alamayacaktır.

STAND KURULUMU

Sponsorluk ve Stant Tahsisi İçin
Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. 
A Blok No:1/5 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 272 61 06
e-posta: marketing@ekspoturk.com

Ahmet ÖZDEMİR
Tel: 0212 272 61 06  Gsm: 0533 037 08 31
e-posta: ahmet.ozdemir@ekspoturk.com

Cevher BEYHAN
Tel: (0212) 272 61 06 Gsm: (0553) 867 67 14
cevher.beyhan@ekspoturk.com
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ORGANİZASYON ORGANİZASYON VE FİRMA İLİŞKİLERİ
AHMET ÖZDEMİR
Tel: (0212) 272 61 06 / (0533) 037 08 31
ahmet.ozdemir@ekspoturk.com

KAYIT VE REZERVASYON
SONGÜL KARADENİZ
Tel: (0212) 272 61 06
kayit@ekspoturk.com
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