SPONSORLUK
DOSYASI

Her Sayı Uzayda Bir Sonsuzluk Yaratır
“SAYISAL
DÖNÜŞÜM”

Gazİantep
8-9 MART 2018

PLATİN
SPONSORLUK
150.000 tl
Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine 150.000 TL (KDV Hariç)
destek sağlayan firma, etkinliğin Platin Sponsoru olarak ilan edilecektir.
• Sadece 1 firma Platin Sponsor olabilecektir.
• Etkinlik alanında sponsor panosunda ve web sitesinde Platin Sponsor
olarak yer alacaktır.
• Sahnede teşekkür plaketi verilecektir.
• Fuaye alanında stant alanı sağlanacaktır.
• Etkinlik dosyasına veya çantasına iki adet broşür veya materyal koyabileceklerdir.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve promosyon verme hakkı
olacaktır.
• Etkinlik programında konuşmacı, 10 dakikalık sunum hakkı ile birlikte 10 temsilci
bulundurma hakkı verilecektir.
• Platin Sponsor, medya bültenlerinde yer alacaktır.
• Diğer sponsorluklarda yer almak istenir veya grup şirketleri sponsor olmak isterse
%25 indirim sağlanacaktır.
• Etkinliğe katılan tüm firmaların bilgilerinin ve panellerin sonuç raporlarının yer
alacağı ABB Kitabında tam sağ sayfa ilan kullanımı
• ICT Media Dergisi’nde 3 ay tam sayfa olarak ilan kullanımına yer verilecektir.
• www.ictmedia.com.tr ve www.anadolubilisimbulusmalari.com web sitelerinde,
banner yeri verilecek ve link ile yönlendirme yapılacaktır.
• Etkinlik broşür ve davetiyesinde kurum logosu kullanılacaktır.
• Etkinlik alanında kurum logosu baskı alanları şöyledir; Salon içi; sahne panosu, led
ekranlar, roll-uplar, Dış alan; hoşgeldiniz panosu, Fuaye alanı; karşılama ve kayıt deski,
sponsor panosu

ALTIN
SPONSORLUK
75.000 tl
Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine 75.000 TL (KDV Hariç)
destek sağlayan firma, etkinliğin Altın Sponsoru olarak ilan edilecektir.
• En fazla 3 firma Altın Sponsor olabilir.
• Etkinlik alanında sponsor panosunda ve web sitesinde Altın Sponsor
olarak yer alacaktır.
• Sahnede teşekkür plaketi verilecektir.
• Fuaye alanında stant alanı sağlanacaktır.
• Etkinlik dosyasına veya çantasına bir adet broşür veya materyal koyabileceklerdir.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve promosyon verme hakkı
olacaktır.
• Etkinlik programında 7 temsilci bulundurma hakkı verilecektir.
• Altın Sponsor, medya bültenlerinde yer alacaktır.
• Diğer sponsorluklarda yer almak istenir veya grup şirketleri sponsor olmak isterse
%15 indirim sağlanacaktır.
• Etkinliğe katılan tüm firmaların bilgilerinin ve panellerin sonuç raporlarının yer
alacağı ABB Kitabında tam sağ sayfa ilan kullanımı
• ICT Media Dergisi’nde 2 ay tam sayfa olarak ilan kullanımına yer verilecektir.
• www.ictmedia.com.tr ve www.anadolubilisimbulusmalari.com web sitelerinde,
banner yeri verilecek ve link ile yönlendirme yapılacaktır.
• Etkinlik broşür ve davetiyesinde kurum logosu kullanılacaktır.
• Etkinlik alanında kurum logosu baskı alanları şöyledir; Salon içi; sahne panosu, led
ekranlar, roll-uplar, Dış alan; hoşgeldiniz panosu, Fuaye alanı; karşılama ve kayıt deski,
sponsor panosu

GÜMÜŞ
SPONSORLUK
50.000 tl
Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine 50.000 TL (KDV Hariç)
destek sağlayan firma, etkinliğin Gümüş Sponsoru olarak ilan edilecektir.
• Birden fazla firma Gümüş Sponsor olabilecektir.
• Etkinlik alanında sponsor panosunda Gümüş Sponsorlar arasında yer alacaktır.
• Gümüş Sponsorlar aynı zamanda Panel Sponsorları olarak anılacak ve panel
salonlarında firmanın tanıtım araçlarına yer verilecektir.
• Web sitesindeki Gümüş Sponsorlar arasında yer alacaktır.
• Sahnede teşekkür plaketi verilecektir.
• Fuaye alanında desk alanı sağlanacaktır.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Etkinlikte 5 temsilci bulundurma hakkı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ile promosyon verme hakkı
olacaktır.
• Diğer sponsorluklarda yer almak istenir ise veya grup şirketleri sponsor olmak isterse
%10 indirim sağlanacaktır.
• Etkinliğe katılan tüm firmaların bilgilerinin ve panellerin sonuç raporlarının yer
alacağı ABB Kitabında tam sağ sayfa ilan kullanımı
• ICT Media Dergisi’nde 1 ay tam sayfa olarak ilan kullanımına yer verilecektir.
• www.ictmedia.com.tr ve www.anadolubilisimbulusmalari.com web sitelerinde,
banner yeri verilecek ve link ile yönlendirme yapılacaktır.
• Etkinlik broşür ve davetiyesinde kurum logosu kullanılacaktır.
• Etkinlik alanında kurum logosu baskı alanları şöyledir; Salon içi; sahne panosu, led
ekranlar, roll-uplar, Dış alan; hoşgeldiniz panosu, Fuaye alanı; karşılama ve kayıt deski,
sponsor panosu

DESTEK
SPONSORU
30.000 TL
Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine 30.000 TL (KDV Hariç)
destek sağlayan firma, etkinliğin Destek Sponsoru olarak ilan edilecektir.
• Etkinlik alanında sponsor panosunda Destek Sponsorları arasında yer alacaktır.
• Web sitesindeki Destek Sponsorları arasında yer alacaktır.
• Fuaye alanında desk alanı sağlanacaktır.
• Etkinlikte 3 temsilci bulundurma hakkı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ile promosyon verme hakkı
olacaktır.
• Etkinlik broşür ve davetiyesinde kurum logosu kullanılacaktır.

OTURUM
SPONSORLUĞU
15.000 TL

Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine 15.000 TL (KDV Hariç) ve üzerinde destek
sağlayan firma, etkinliğin Oturum Sponsoru olarak ilan edilecektir.
• Etkinlik alanında sponsor panosunda Oturum Sponsorları arasında yer alacaktır.
• Web sitesindeki Oturum Sponsorları arasında yer alacaktır.
• Fuaye alanında desk alanı sağlanacaktır.
• Oturumlarda firmanın ismi ve logoları yer alacak, oturumların bu firmanın desteği ile
gerçekleştirildiği belirtilecektir.
• Etkinlikte paneller öncesinde 5 dakikalık video / slayt sunum ve 3 temsilci bulundurma hakkı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ile promosyon verme hakkı
olacaktır.
• Etkinlik broşür ve davetiyesinde kurum logosu kullanılacaktır.

Coffee Break
SPONSORLUĞU
25.000 TL
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
• Öğle yemekleri ve kahve araları esnasında masalarının üzerinde şirketin logo
flaması yer alacak ve şirketin tanıtım broşürü kullanılabilecektir. (Logo flamaları
ve tanıtım materyallerinin tasarımı, baskısı ve lojistiği iş ortağı ﬁrma tarafından
sağlanacaktır).
• Şirket logosu Konferans için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerde ve Marka
Duvarı’nda ‘İkram Sponsoru’ olarak gösterilecektir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
• Etkinliğin resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi web sitesine link
verilecektir.

DESK ALANI
5.000 TL
• Etkinliğin düzenleneceği merkezde fuaye alanında desk kullanımı imkanı
sağlanacaktır.
• Firmalar kendileri için belirlenen alanda örümcek veya konstrüksiyon standlarını
kurarak tanıtım malzemelerini katılımcılarla paylaşabileceklerdir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
• Etkinliğin resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi web sitesine link
verilecektir.

GALA YEMEĞİ
SPONSORLUĞU
40.000 TL
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
• Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeninde firma yetkilisi
yer alacaktır.
• Gala Yemeği alanında misafirlere tanıtım yapma imkanı tanınacaktır.
• Fuaye alanında desk sağlanacaktır.
• Konferansa 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
• Konferans sahnesinde logo kullanımı sağlanacaktır.
• Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak reklamlarda
şirket logosuna yer verilecek.
• Delegelere verilecek promosyonlarda şirketin tanıtım broşürü konulacaktır.

ÖĞLE YEMEĞİ
SPONSORLUĞU
20.000 TL
• Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
• Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeninde firma yetkilisi yer alacaktır.
• Gala Yemeği alanında misafirlere tanıtım yapma imkanı tanınacaktır.
• Fuaye alanında desk sağlanacaktır.
• Konferansa 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
• Konferans sahnesinde logo kullanımı sağlanacaktır.
• Yazılı ve görsel basında konferans öncesinde ve sonrasında yapılacak reklamlarda
şirket logosuna yer verilecek.
• Delegelere verilecek promosyonlarda şirketin tanıtım broşürü konulacaktır.

PROMOSYON
SPONSORLUĞU
25.000 TL
• Etkinlik çantasına bir adet broşür veya materyal koyabileceklerdir.
• Fuaye alanında desk alanı verilecektir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.

YAKA İPİ
SPONSORU
15.000 TL
• Etkinliğin düzenleneceği merkezde fuaye alanında desk kullanımı imkanı
sağlanacaktır.
• Firmalar kendileri için belirlenen alanda örümcek veya konstrüksiyon standlarını
kurarak tanıtım malzemelerini katılımcılarla paylaşabileceklerdir.
• 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
• Etkinliğin resmi internet sitesinde iş ortağı logosuyla şirketin kendi web sitesine link
verilecektir.

ABB Kitabı Reklam (İç Sağ Tam Sayfa) 2.500 TL

Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine katılan tüm firmaların ve panellerin sonuç
raporlarının yer alacağı yayında ilan kullanımı

ABB Kitabı Tanıtım (Bir tam sayfa) 1.500 TL

Anadolu Bilişim Buluşmaları etkinliğine katılan tüm firmaların ve panellerin sonuç
raporlarının yer alacağı yayında ilan kullanımı

