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SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 40.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

ANA SPONSORLUK 

Sponsorluk hakları 2 Firmaya verilecektir. 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Etkinlik açılış bölümünde 10 dakika süreli konuşma yapma hakkı 
verilecektir. 

Etkinlik dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir. (8m2) 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Ana Sponsor” başlığı ile logosu 
kullanılacaktır. 

Logosu slider, banner, www.anadolubilisimbulusmalari.com adresinde yer 
alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

Yazılı, görsel ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir. 

Etkinlik çantasına 3 adet tanıtım materyalleri koyma hakkı verilecektir. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı (30 sn) 

Etkinlik alanlarında kırlangıç ve bayrak kullanımı 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi ve katılımcı listesinin paylaşımı 

Gala gecesine 4 kişi ile katılım imkanı verilecektir 

http://www.anadolubilisimbulusmalari.com/


SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 30.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

ALTIN SPONSORLUK 

Altın sponsorluk hakları 6 firmaya verilecektir 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Etkinlik dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır 

Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir.(6 m2) 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Altın Sponsor” başlığı ile logosu 
kullanılacaktır. 

Logosu banner, www.anadolubilisimbulusmalari.com adresinde yer 
alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

Yazılı, görsel ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı(20 sn.) 

Etkinlik çantasına 2 adet tanıtım materyalleri koyma hakkı verilecektir. 

Etkinlik alanlarında kırlangıç ve bayrak kullanımı. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi ve katılımcı listesinin paylaşımı. 

Gala gecesine 3 kişiyle katılım imkanı verilecektir. 

http://www.anadolubilisimbulusmalari.com/


SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 20.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

GÜMÜŞ SPONSORLUK 

Gümüş sponsorluk hakları 10 firmaya verilecektir 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Üçüncü veya dördüncü oturuma konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır. 

Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir.( 4m2 ) 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Gümüş Sponsor” başlığı ile 
logosu kullanılacaktır. 

Sosyal medya kanallarında sponsorluğun duyurulması. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(15 sn.) 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Gala gecesine 2 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 10.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

BRONZ SPONSORLUK 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını 

taahhüt eder: 

Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Bronz Sponsor” başlığı ile 
logosu kullanılacaktır. 

Sosyal medya kanallarında sponsorluğun duyurulması. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı. (10 sn.) 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 6.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

DESTEK SPONSORLUK 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını 

taahhüt eder: 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(8 sn.) 

Sosyal medya kanallarında sponsorluğun duyurulması. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Destek Sponsor” başlığı 
ile logosu kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi . 

Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir. 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 20.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

GALA YEMEĞİ SPONSORU 

Gala yemeği sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Protokol misafirleri ile oturma ve yemek düzeninde firma yetkilisi 
yer alacaktır. 

Gala yemeği alanında misafirlere tanıtım yapma imkanı tanınacaktır. 

Fuaye alanında desk sağlanacaktır. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “ Gala Yemeği Sponsoru” başlığı ile 
logosu kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(15 sn.) 

Gala gecesine 2 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 

Gala yemeği alanında sponsorun ürün / flama , bayrak ve diğer görsellerini 
kullanma hakkı verilecektir. 

Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 10.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

ÇANTA SPONSORU 

Çanta sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır. 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Gala gecesine 2 kişi ile katılım imkânı verilecektir. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde, “Çanta Sponsoru” başlığı 
ile logosu kullanılacaktır. 

Sosyal medya kanallarında sponsorluğun duyurulması. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı. (15 sn.) 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 15.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

YAKA İPİ SPONSORU 

Yaka ipi sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Fuaye alanında desk kullanımı imkanı sağlanacaktır. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde, “Yaka İpi Sponsoru” başlığı ile logosu 
kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(12 sn.) 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 10.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

KAHVE MOLASI SPONSORU 

Kahve molası sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

Sponsor firma bayrağını fuaye alanındaki bistro masalar ve servis deskinde 
bulundurma imkânı verilecektir. 

Fuaye alanında desk kullanımı imkânı sağlanacaktır. 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Kahve Molası Sponsor” başlığı 
ile logosu kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi . 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(10 sn.) 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 10.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

İKRAM SPONSORU 

İkram sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır 

ABB Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder: 

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) 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “İkram Sponsor” başlığı ile 

logosu kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine firma 
logosunun eklenmesi. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(10 sn.) 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



SPONSORLUK KATEGORİLERİ 

Bütçe: 10.000 TL+ KDV 

 

 

 

 

GEZİ & ULAŞIM SPONSORU 

İkram sponsorluk hakları 1 firma ile sınırlıdır 
 

Tüm basılı ve yazılı materyallerde , “Gezi Sponsor” başlığı ile 
logosu kullanılacaktır. 

Etkinlik sonrasında tüm katılımcılara iletilecek teşekkür mailine 
firma logosunun eklenmesi. 

Etkinlik öncesi ve aralarında logo ve reklam kullanımı.(10 sn.) 

Fuaye alanında desk kullanımı imkânı sağlanacaktır. 

Gala gecesine 1 kişi ile katılım imkanı verilecektir. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Organizasyon İşbirlikleri 

 

 

  

 
 
 
 

Teknik Alt Yapı ve Medya Sponsorluğu 
 

 

 
Dijital Medya ve Tasarım Sponsoru 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN EKİP İLE 

İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 
 
 
 

0424 290 9900 

 
0552 924 2799 

 
0531 258 9625 

 
zakir_ozbey@hotmail.com 

 
anadolubilisimbulusmalari@gmail.com 

 
www.ajansharput.net/iletisim 

www.anadolubilisimbulusmalari.com 

Nailbey Mah. Yenice Sok. No:19/4 

Metinler İş Merkezi Harput Ajans 

Elazığ 

mailto:zakir_ozbey@hotmail.com
mailto:anadolubilisimbulusmalari@gmail.com
http://www.ajansharput.net/iletisim
http://www.anadolubilisimbulusmalari.com/
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