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SPONSORLUK BİLGİLERİ  
 
 

 

Stand Sponsorluğu :  
 

3 m. x 2 m. = 6 metrekare stand alanı
              

6.000.- EURO
 

 

1 stand karşılığında, 1 firma temsilcisinin kaydı ücretsiz yapılacak�r.
 

 

Stand Alanı Bilgileri
 

Stand alanı en az (3m x 2m) 6 metrekare olarak belirlenmiş�r.

 

Kongre’ye

 

en fazla katkıda bulunan firmalara stand seçiminde öncelik tanınacak�r. Aynı 
düzeyde ka�lan kurumların stand yer seçimi ise, stand ücre�nin ya�rılma sıralamasına göre 
belirlenecek�r. Kongre

 

Organizasyon

 

Komitesi istediği takdirde stand yeri değiş�rme 
hakkına sahip�r.

 

Sponsorluğunu yap�ğınız 6 metrekarelik stand alanınız için, talebiniz halinde, tara�nıza bir 
adet skirtlenmiş banket masa, iki adet sandalye, masa üstü firma isimliği ve uzatma kablosu 
ücretsiz olarak temin edilecek�r.

 

Stand alanı ve panolar dışında şirket ya da ürünün tanı�mının herhangi bir şekilde 
yapılmamasını ve Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanı�m görevlilerinin 
bulunmasını rica ederiz.

 

Stand alanında tanı�m için görüntü aletleri kullanımı serbes�r. Ancak seslerin diğer 
standları ve genel stand alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olması 
gerekmektedir.

 

Kongre

 

Merkezi dışından yiyecek ve içecek maddeleri ge�rilerek Kongre

 

stand alanında 
ücretli ya

 

da ücretsiz dağı�mı yasak�r. Stand alanınızda vermeyi düşündüğünüz ikramlar için 
tara�mızdan bilgi istenmesini rica ederiz.

 

Tüm firmalar belir�len saa�e standlarını kurmak ve toplamak durumundadır. Stand alanının 
genel düzeni açısından bu saatlere uyulmasını rica ederiz.

 

Planda size ayrılmış olan ölçülerin dışına çıkılmamasını rica ederiz. Böyle bir durumla 
karşılaşılması halinde stand alanının tekrar monte edilmesi ya da fark ücre� ödenmesi 
durumu ortaya çıkabilecek�r.

 

Kongre

 

Merkezinin duvarlarına organizasyon yetkilileri ile görüşmeden herhangi bir şey 
asılmaması, yapış�rılmamasını rica ederiz. Kongre

 

Merkezine herhangi bir şekilde verilecek 
olan maddi zarar, tespi� yapıldıktan sonra maddi zarara yol açan firma tara�ndan Kongre

 

Merkezi’ne ödenir.
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 Uydu Sempozyum Sponsorluğu:  
 

Uydu Sempozyum                15.000.- EURO 
 

Sponsorluğunu yapacağınız Uydu Sempozyum’ un tarih, saat ve konuşmacı detayları ile ilgili 
Kongre

 
Organizasyon Hizmetleri ile ir�bata geçmenizi rica ederiz. Uydu Kongre

 
ile ilgili ses ve 

görüntü harici teknik malzeme talebi olursa belir�lmesini rica ederiz.
 

 
  

 
Uydu Sempozyum Sponsorluğu: 

 
 

Uydu Sempozyum (11:00 – 14:00) 

                  

17.500.- EURO

 
 

Sponsorluğunu yapacağınız Uydu Sempozyum’un tarih, saat ve konuşmacı detayları ile ilgili 
Kongre Organizasyon Hizmetleri ile ir�bata geçmenizi rica ederiz. Uydu Kongre ile ilgili ses ve 
görüntü harici teknik malzeme talebi olursa belir�lmesini rica ederiz.

 
 

 

 Uydu Sempozyum SMS Bilgilendirme Sponsorluğu: 

 
 

Uydu Sempozyum

  

Sms Bilgilendirme

           

 3.500.- EURO

 
 

Sponsorluğunu yapacağınız Uydu Sempozyum’un tarih, saat,

 

konuşmacı ve içeriğine dair 
detaylar Uydu Sempozyumunuz öncesindeki zaman diliminde 3 defa olmak üzere  tüm 
ka�lımcılara SMS yolu ile ha�rla�lacak�r.

 

  

 Görsel ve Basılı Malzeme Sponsorluğu:  

 

 

Kongre

 

Bildiri USB ’si 

          

(500

 

adet)    8.000.- EURO

 
 

Yaka Kar� ve Cep Programı 

          

(500

 

adet)    6.500.- EURO

 
 

Afiş Basım ve Postalama

      

   (250 adet)   4.500.- EURO 

 
 

E- Duyuru Gönderim                                                                                    ( 25 defa)    5.000.-

 

EURO

 
  

Basılı Malzeme Sponsorluğu 

 

Tüm Görsel

 

Malzeme Sponsorluklarında, firmaların logoları basılı ve dijital malzemeler 
üzerinde yer

 

alacak�r. Logo boyutu ve yeri Dernek mevzua�na uygun olarak belirlenecek�r. 
Duyuru ve afişlerin basım sonrası ka�lımcılarının isim ve adreslerine göre e�ket basım işinin 
gerçekleş�rilmesi işlemi ve postalamanın takip edilmesi tara�mızdan yapılacak�r. 

 



 Kongre Çantası: 
 

 

500 adet x 15.-EURO              7.500.-EURO  

Kongre
 

Çantası Toplamı
                               

7.500.-EURO
  

Not:
 

Kongre
 

çantası içerisinde yer alması gereken kalem, bloknot   v  s  .  malzemeler çantaya 
sponsor olan firma tara�ndan temin edileceğinden fiya� belir�lmemiş�r.

 

Çanta fiyatları 15.-EURO ile 30.-EURO arasında değişmektedir. Bütçede minimum
 

bedel
 

verilmiş�r.
 

 
 

 

 Business Center - Internet Cafe Sponsorluğu  

5 Bilgisayar + network + internet erişimi x 3 gün : 

             

10.000.-EURO

 

 

Internet bağlan�lı 5 bilgisayardan oluşacak bir alan internet cafe

 

için tahsis edilecek olup, 
bu alan firma / ürün logosu ile dekore edilecek�r.

 

Sponsor firmanın talep etmesi halinde 
bayrak ve flamalar da asılabilecek�r.

 
 
 
 

 Sunum Kontrol Odası Sponsorluğu 
 

Sunum Kontrol Odası Sponsorluğu

            

 7.500.-EURO

 

 

Bu alan firma / ürün logosu ile dekore edilecek�r.

 

Sponsor firmanın talep etmesi halinde 
bayrak ve flamalar da asılabilecek�r.

 
 
 

  
 

Kongre Web Sitesi Sponsorluğu                                

 
 

Kongre

 

Web Sitesi Sponsorluğu

                     

10.000.-EURO

  
 

Kongre

 

web sayfasına sponsor firma banner’ı konulacak ve firma web sayfasına link 

 

verilecek�r.
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 Oda Kar� + Kılı� Sponsorluğu                                     
 

Oda Kar� + Kılı� Sponsorluğu          6.000.-EURO 
 

Kongre
 

ka�lımcılarının konakladıkları otellerde oda kartları, ka�lımcılara özel Kongre
 

görseli baskılı olacak�r. Sponsor firma / ürün logosu oda kar� görseli üzerinde yer 
alacak�r.

 
 
 

 E-Poster Sponsorluğu 

E-Poster Sponsorluğu                                                           

                      

9.000.-EURO

 
 

Kongre’de kullanılacak olan e-poster uygulamasında, hekimler posterlerini  4   adet plazma 
ekranda sergileyeceklerdir. Tüm ka�lımcıların ulaşa  c ağı bu poster alanında Sponsor Firma 
logosu ekranların arka planda yer ala c  a  k    olup plazmalara da firma logosu giydirmesi 
yapılacak�r.

 

 
 

 

 Ser�fika Kılı� ve Yaka Kordonu Sponsorluğu                                     
 

Ser�fika Kılı� ve Yaka Kordonu Sponsorluğu

     

      8.000.-EURO

 
 

Kongre’de

 

dağı�lacak olan ser�fikalar için özel dosya hazırlanacak olup tüm ser�fikalar

 

İlgili

 

kişilere verilirken bu özel hazırlanmış dosyanın içine konulacak�r. Ser�fikanın arka 
yüzünde firma logosu olacak�r.

 
 

Yaka Kordonu(ipi) sponsorluğu, programın içine konulacağı badgeleri taşıyan yaka iplerinin 
sponsorluğunu kapsamaktadır. Sponsorluğu alan firmanın logosu, yaka

 

kordonlarının üzerine 
basılacak�r.

 
 

 

 Plazma Ekran Sponsorluğu                                     

 

Plazma Ekran Sponsorluğu

        

       4.000.-EURO

 
 

Kongre

 

Merkezinde Ana Toplan� Salonu girişinde ve stand alanına konumlandırılacak plazma 
ekranlardan, finansör firmanın reklamı ve Kongre

 

bilimsel programı,30 saniyelik aralarla, tüm 
Kongre

 

süresince yayınlanacak�r.
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 Kongre CD Sponsorluğu 
 

Kongre CD Sponsorluğu               12.000.-EURO 
 

Kongre süresince yapılacak tüm sunumlar  ve görüntüleri  profesyonel kamera kaydı ile 
alınacak olup, paylaşılmasına izin verilen sunumlar, Kongre bi�minde  firmanın logosu ile 
birlikte CD’ye aktarılıp 30 gün içerisinde sponsor firmaya ile�lecek�r. Uydu 
Sempozyumlar CD ‘de yer almayacak�r.

 
 
 

 

 Kongre Yönlendirme Sponsorluğu
 

 

Kongre Yönlendirme
 

Sponsorluğu
       

   7.000.-EURO
 

 

Kongre boyunca otel içinde ve toplan� alanlarında kullanılacak yönlendirmelerin 
sponsorluğunu alacak firmanın logosu yönlendirmelerde kullanılacak�r.

 

 
 

 

 
Kayıt Paket Fiya� (Uzman) 1250. - Euro 

Kayıt Paket Fiya� (Asistan, Firma Yetkilisi,Teknisyen,Hemşire,Diğer)

Refakatçi

 

 

1150.

400.

 

 

-

-

 

 

Euro

Euro

 

 

KAYIT-KONAKLAMA ÜCRETLERİ
                                                    Acapulco Resort Hotel 

Belir�len fiyatlar 4 gecelik olup, paket fiyat uygulaması yapılacak�r.

Otellerde konaklama ana bina ve club oda olmak üzere iki farklı şekilde olacak�r. Ana bina 

    odaları öncelikli olarak kongrede görevli hekimlere ayrılacak�r.
Kayıt & Konaklama pake�ne; kayıt ücre�,  4 gecelik konaklama ücre� (21 Eylül – 25 Eylül 

    2016), günde 2 adet kahve molası ve havalimanı –otel – havalimanı transfer ücre� dahildir.
Konaklamalara açık büfe sabah kahval�sı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, 

    yemeklerde alınacak limitsiz yerlialkollü –alkolsüz içecekler, 10:00–24:00 arasında LOBBY 

    BAR' da limitsiz yerli içki ve meşrubat servisi dahildir.
Belir�len tüm fiyatlara KDV ilave edilecek�r.

Otel rezervasyonları iptal talebi yazılı olarak bildirilmelidir. 22 Ağustos 2016 tarihinden önce yapılan 
iptal talebinde, ya�rılmış bulunan otel ücretlerinden 1 gecelik ücret düşüldükten sonra iade 
edilecek�r. 22 ağustos 2016 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi iade yapılamayacak�r.
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