
 
  
 

REKLAM, STANT VE SPONSORLUK PAKETLERİMİZ 
 
Konferanslarımıza, sektör ile ilgili seçkin bir topluluk katılacağı için, bu kişilerle tanışmanız ve 
onlara şirketinizi veya kuruluşunuzu tanıtmanız, size büyük fayda getirecektir.  
Kalabalıktan sıyrılıp, kendinizi göstermeniz ve tanıtmanız için çok değerli fırsatlar 
sunuyoruz.  
O nedenle size, IMC Organization  konferanslarından daha fazla verim almanızı sağlayacak 
bazı fırsatları sunuyoruz. STANDLI KATILIM, SPONSORLUK, ŞİRKETİNİZİ SERGİLEMEK 
ve REKLAM VERME ile ilgili tekliflerimizi aşağıda göreceksiniz:  

 

Erken Kayıt ücreti      :   2950  TL + KDV  (% 8) 
 
DELEGE ( İZLEYİCİ ) 1 KİŞİ KATILIM BEDELİ:    3950 TL + KDV ( %8 ) 
 

STANT 
 
Stant Paketi  9000 TL  + KDV                                                                                                                     
 

● 3X2m stand alanı  

● 1 masa, 3 sandalye  

● 3 kişi ücretsiz katılım hakkı  

● 1 çöp kutusu  

● Wi-Fi internet  

 
● Tüm konferans materyellerinde şirket logonuz, şirket tanıtım yazınız ve iletişim detaylarınız 
yer alır.  
● Arzu ettiğiniz takdirde kendi roll-up örümcek standınızı kullanabilirsiniz. 

● Müşteriniz olabilme potansiyeli taşıyan seçkin topluluk ile yüz yüze iletişim kurmanızı ve 
laptopunuz ile onlara sunum yapabilmenizi sağlayacağız.  

● Broşürlerinizi, şirket hediyelerinizi ve promosyon malzemelerinizi dağıtmanız için ideal bir 
ortam sunuyoruz.  

● Standlar, konferans fuayesinde, tüm katılımcıların rahatlıkla görüp ziyaret edebileceği, 
uygun bir yerde yer almaktadır.  
 
 
SPONSORLUK PAKETLERİMİZ 

 
Genel Sponsorluk 30.000 TL + KDV                         
                                                                                                      
●  15-20 dakika reklam konuşması ve video yayınlama hakkı verilir. (Sabah oturumu )
        
●  Konferans açılışında ‘Genel Sponsorluk’ anonsu yapılır.  

●  5 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir.  

●  1 adet ücretsiz stand verilir.  



●  Katılımcı firmaların logolarının yer aldığı panoda ana sponsorun altında yer alır.  

●  Konferans web sitesinde şirket logosu yer alır.  

●  Konferans broşüründe tam sayfa (A4), renkli reklamı yer alır.  

●  Konferans broşürünün ön sayfasında şirket logosu yer alır.  

● Konferans broşüründe 100 kelimeden oluşan şirket tanıtım yazısı ve iletişim bilgileri yer 
alır.  

● Şirket, isim ve logonuz e-mail shot’larda yer alır.*  

● Şirket logonuz yazılı dergilere verilen reklamlarda yer alır.*  
 
(* Bu hizmet, sponsorluk anlaşması yapıldığı tarih ve sonrasındaki pazarlama faaliyet süreci 
içerisinde geçerlidir.) 
 
Destek Sponsorluğu – 20.000 TL + KDV (OTURUM 2) 

● 15 dakika reklam konuşması ve video yayınlama hakkı verilir. 

● Konferans açılışında ‘Destek Sponsorluğu’ anonsu yapılır.  

● 3 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir.  

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 3 sandalye) 

● Konferans web sitesinde şirket logosu yer alır.  

● Konferans broşüründe tam sayfa (A4), renkli reklamı yer alır.  

● Konferans broşürünün ön sayfasında şirket logosu yer alır.  

● Konferans broşüründe 100 kelimeden oluşan şirket tanıtım yazısı ve iletişim bilgileri yer 

alır.  

● Şirket, isim ve logonuz e-mail shot’larda yer alır.*  

● Şirket logonuz yazılı dergilere verilen reklamlarda yer alır.*  

(* Bu hizmet, sponsorluk anlaşması yapıldığı tarih ve sonrasındaki pazarlama faaliyet süreci 

içerisinde geçerlidir.) 

 

Teknoloji Sponsorluğu 15.000 TL  + KDV  

 

● 15 dk’lık ticari sunum hakkı verilir. 

● Konferans açılışında ‘Teknoloji Sponsorluğu’ anonsu yapılır  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi teknoloji sponsoru olarak kürsüde anons edilir. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında şirketinizin ismi anılır.  

 

İletişim Sponsorluğu  15.000 TL  + KDV 

● 15 dk’lık ticari sunum hakkı verilir. 

   Konferans açılışında ‘İletişim Sponsorluğu’ anonsu yapılır.  

● Kapı yönlendirmelerinde logonuz yer alır.  

● Konferans web sitesinde şirket logosu yer alır.  

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye).  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● Konferans broşüründe tam sayfa (A4), renkli reklamı yer alır.  



● Konferans broşürünün ön sayfasında şirket logosu yer alır.  

● Şirket, isim ve logonuz e-mail shot’larda yer alır.*  

● Şirket logonuz yazılı dergilere verilen reklamlarda yer alır.*  

(* Bu hizmet, sponsorluk anlaşması yapıldığı tarih ve sonrasındaki pazarlama faaliyet süreci 

içerisinde geçerlidir.)  

 

 

AR-GE Sponsoru 15.000 TL + KDV 
 

● 15 dk’lık ticari sunum hakkı verilir.  

● Konferans açılışında AR-GE  Sponsorluğu anonsu yapılır  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi sponsor olarak kürsüde anons edilir. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında şirketinizin ismi anılır. 

 

 

Konferans Salonu Sponsorluğu  12.000 TL  + KDV 

● Konferans açılışında ‘Konferans Salonu Sponsorluğu’ anonsu yapılır.  

● Kapı yönlendirmelerinde logonuz yer alır.  

● 6 adet flag (kırlangıç bayrak) konferans salonunda bulunacaktır (Tarafınızdan temin 

edilecektir.)  

● Konferans web sitesinde şirket logosu yer alır.  

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye).  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● Konferans broşüründe tam sayfa (A4), renkli reklamı yer alır.  

● Konferans broşürünün ön sayfasında şirket logosu yer alır.  

● Şirket, isim ve logonuz e-mail shot’larda yer alır.*  

● Şirket logonuz yazılı dergilere verilen reklamlarda yer alır.*  

(* Bu hizmet, sponsorluk anlaşması yapıldığı tarih ve sonrasındaki pazarlama faaliyet süreci 

içerisinde geçerlidir.)  

 

 
Coffee Break Sponsorluğu   12.000 TL + KDV 
 
● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi coffee break sponsoru olarak kürsüde anons edilir. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında ve her oturum sonunda sponsorluk durumu ve şirketinizin ismi 
anılır.  

● Coffee Break salonunda, tarafınızdan temin edilmek suretiyle masaların üzerine şirket 
bayraklarınız konulur.  
 
Öğle Yemeği Sponsorluğu 12.000 TL + KDV 



 
● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında tam sayfa, tam renkli reklamınız yer alır. 
● Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında ve öğle yemeği öncesinde, sponsorluk durumu ve şirketinizin 
ismi anılır.  

● Yemek masalarında, tarafınızdan temin edilmek suretiyle masaların üzerine şirket 
bayraklarınız konulur.  

 
Sergi  Sponsorluğu 12.000 TL + KDV 
 
● Otel girişinde müsait olan alana araç-ürün sergisi sağlanabilir. 

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında tam sayfa, tam renkli reklamınız yer alır. 
● Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında ve öğle yemeği öncesinde, sponsorluk durumu ve şirketinizin 
ismi anılır.  

 

 
Boyun Bağı Sponsorluğu 12.000 TL + KDV                                                              
   
Katılımcıların isim kartlarının boyuna asıldığı kordonlara basılan şirket logonuz, isim uyarısı 
yaparak mükemmel bir tanıtım yapacaktır. 
 
● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

 

 
Konfreans Çantası Sponsorluğu 20.000 TL + KDV 
 
 

● Konferans açılışında ‘Çanta Sponsorluğu’ anonsu yapılır  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firma logosu Konferans çantalarında yer alır. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında şirketinizin ismi anılır.  

 
Lojistik Sponsoru 12.000 TL + KDV  
 
● Konferans açılışında ‘Lojistik Sponsorluğu’ anonsu yapılır  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi Ulaşım sponsoru olarak kürsüde anons edilir. 



●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında şirketinizin ismi anılır.  

 
ANA Destek Sponsorluğu- 12.000 TL + KDV  ( ANA Üreticiler içindir ) 

 

● Konferans açılışında ‘Ana Destek Sponsorluğu’ anonsu yapılır.  

● 3 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir.  

●1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 3 sandalye) 

● Konferans web sitesinde şirket logosu yer alır.  

● Konferans broşüründe tam sayfa (A4), renkli reklamı yer alır.  

● Konferans broşürünün ön sayfasında şirket logosu yer alır.  

● Konferans broşüründe 100 kelimeden oluşan şirket tanıtım yazısı ve iletişim bilgileri yer 

alır.  

● Şirket, isim ve logonuz e-mail shot’larda yer alır.*  

● Şirket logonuz yazılı dergilere verilen reklamlarda yer alır.*  

(* Bu hizmet, sponsorluk anlaşması yapıldığı tarih ve sonrasındaki pazarlama faaliyet süreci 

içerisinde geçerlidir.) 

 
 

BİLİŞİM & İLETİŞİM Sponsorluğu  12.000 TL + KDV 
 

● Konferans açılışında IT & İletişim  Sponsorluğu anonsu yapılır  

● 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 2 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi sponsor olarak kürsüde anons edilir. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Konferansın resmi açılışında şirketinizin ismi anılır. 

 

KOKTEYL  Sponsoru 30.000 TL + KDV 
 

● Konferans açılış ve kapanışında  KOKTEYL  Sponsorluğu anonsu yapılır  

● 3 kişilik ücretsiz katılım hakkı verilir. 

● 1 adet ücretsiz stand paketi hizmeti verilir. ( 1 masa + 3 sandalye) 

● Konferans kitapçığında, tam sayfa, renkli A4 reklamınız yer alır. 

● Firmanızın ismi sponsor olarak kürsüde anons edilir. 

●Tüm basılı malzemelerde şirketinizin logosu yer alır. 

● Kokteyl alanında 2x3 m. Kırlangıç bayrak kullanımı 

● Konferansın kokteyl açılışında 5 dk’lık davet konuşması kokteyl sponsoru tarafından 
gerçekleştirilir.  

● Kokteyl sponsoru firma logolu Konferans & Kokteyl davetiyelerinin sektör protokolüne özel 
kargo ile  gönderimi  ( sektör ana üretici fabrikaları) 

 

 

REKLAM 

 
Konferans Kitapçığına reklam  



 
Tam sayfa (A4) reklam           500 TL +  KDV 
Arka kapak içi (A4) reklam     500 TL + KDV 
Arka kapak (A4) reklam       1000 TL + KDV 
 
● Konferans kitapçığı, kayıt sırasında tüm katılımcılara verilmektedir. 

● Konferans kitapçıkları birer referans kaynağıdır ve o nedenle, çok uzun süre bir başvuru 
kitabı olarak kullanılır ve reklamınızın ömrü uzun olur.  


