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CONTENT / İÇİNDEKİLER

We, cordially, would like to provide you with an exclusive opportunity  company to be a distinguished part of the XXVI 
FIG Congress 2018 (FIG 2018) which 

This Congress is supported by many of the FIG Partners 
including the United Nations and its structures, the World Bank, the Joint Board of GIS and Professional partners. 

FIG 2018 Congress offers a dynamic and promising opportunity to build, strengthen and maintain relations with your key target markets. 
During the FIG 2018 Congress thousands of scientists, surveying and spatial professionals, public and private sector representatives will come 
together and share their knowledge, thoughts and projects. FIG exhibitions are the perfect platform for meeting key people within 
the surveying profession — giving you the opportunity to market your business 

We present you this prospectus with the hope that you will take advantage of all the collaboration opportunities offered here. 
 seen that a range of exhibition options and sponsorship possibilities are offered. Consequently, FIG 2018

 will provide your company an extraordinary opportunity to network with the prominent people and governmental bodies in 
Istanbul. Moreover, it will also support you to introduce your products at the front line of the surveying industry.

We invite you to have a look at this sponsorship proposal and realize the full potential of Congress sponsorship for your organization.
We’re looking forward to collaborating with your company at FIG 2018.

www.fig.net/fig2018

Louise FRIIS-HANSEN
Co-Congress Director
FIG Director

Dr. Orhan ERCAN
Co-Congress Director
FIG Vice President



6-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan XXVI FIG Kongresinin seçkin bir parçası olabilmeniz amacıyla “size özel” 
fırsatlar sunmak isteriz. 

 Bu Kongre, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, Dünya Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortak Kurulu ve 
mesleki ilgili diğer kurumsal yapılar da dahil olmak üzere FIG ile bağlantılı pek çok kuruluş tarafından desteklenmektedir.

FIG 2018 Kongresi Sizlere; hedef pazarlarınızla ilişkiler kurmak, güçlendirmek ve sürdürmek için dinamik ve umut verici bir fırsat sunmaktadır. 
FIG 2018 Kongresi çerçevesinde, binlerce bilim insanı, uzmanlar, kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek mesleki bilgilerini, 
düşüncelerini ve projelerini paylaşacaklardır. Diğer taraftan, FIG sergileri, mesleğimizdeki önemli kişilerin buluşması için sizlere fırsat sunan 
mükemmel bir platformdur. Bu platform sayesinde sizlere işlerinizi doğrudan pazarlamak, böylece ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak, 
marka bilinirliğini artırmak ve yeni pazarlar geliştirmek, ticari ağlar ve ilişkiler kurmak, küresel düzeyde bilgilerinizi paylaşmak, uluslararası 
düzeyde bilgi ve mesleki gelişimden fayda sağlamak ve böylece toplanan potansiyelle sergi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürme olanağı 
sunulmaktadır.

Bu kitapçıkla sizlere sunulan tüm işbirliği fırsatlarından yararlanmanızı umuyoruz. İncelendiğinde, bir dizi sergi seçeneği ve sponsorluk 
olanakları sunulduğu görülecektir. Sonuç olarak, FIG 2018 İstanbul’da mesleğimizin önemli isimleri ve hükümet organları ile şirket ağınızı 
genişletmek için olağanüstü bir fırsat sağlayacaktır. Ayrıca, ürünlerinizi, haritacılık endüstrisinin ön saflarında tanıtmanıza da destek olacaktır.
Sizleri, bu sergi ve sponsorluk önerimiz hakkında bilgi sahibi olmaya ve Kongrenin işletmenize sağlayacağı tüm olanaklardan  yararlanmaya 
davet ediyoruz. 

FIG 2018 İstanbul  katılımlarınızı ve işbirliğinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. 

www.fig.net/fig2018

Louise FRIIS-HANSEN
Kongre Direktörü
FIG Direktörü

Dr. Orhan ERCAN
Kongre Direktörü
FIG Başkan Yardımcısı



ORGANIZERS

FIG

FIG is the premier international organization representing the interests of surveyors worldwide. It is a federation of the national member 
associations and covers the whole range of professional fields within the global surveying community. It provides an international forum for 
discussion and development aiming to promote professional practice and standards.

FIG was founded on July 18, 1878 in Paris by delegates from seven national associations - Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Spain 
and Switzerland - and was known as the Fédération Internationale des Géomètres. This has become anglicized to the International 
Federation of Surveyors. It is a UN-recognized non-government organization (NGO), representing more than 120 countries throughout the 
world, and its aim is to ensure that the disciplines of surveying and all who practice them meet the needs of the markets and communities 
that they serve. 

Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers (CSCE)

The Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers (CSCE) was founded in 1954 and has been a member of FIG since 1969. The Chamber 
headquarters is located in Ankara, connecting 10 Branches, 9 Regional Representations and 150 Provincial Representations in Turkey. 
Chamber has about 15,000 members which covers all FIG Commissions and has appointed a delegate to each Commission.

CSCE is a professional organization, whose main purpose is to protect the interests of both its members and the public.

According to the Constitution of the Republic of Turkey, membership is optional for individuals who work in public establishments and public 
economic enterprises. For all other engineers, Chamber membership is obligatory in order to practice in this profession.

Graduation from a 4-year program in the relevant department of university is a requisite for designation as Surveying Engineer. Two out of 
three members of the CSCE work in the private sector. There are approximately 3.000 surveying offices/companies in the country. 

www.fig.net/fig2018
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ORGANİZATÖRLER

FIG

FIG, dünya çapında haritacıları temsil eden ilk uluslararası organizasyondur. FIG ulusal mesleki birliklerden oluşan bir federasyon olup 
uluslararası haritacılar topluluğuna mensup tüm mesleki alanları kapsar. FIG mesleki standartların uygulamaların ve tartışılmasını sağlayan 
uluslararası bir forumdur.

FIG 1878’te Paris’te; Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve İsviçre’den ulusal Oda’larına mensup delegelerce “Fédération 
Internationale des Géomètres” adıyla kurulmuştur. Daha sonra İngilizce olarak “International Federation of Surveyors” (FIG) adını almıştır.

Dünya genelinde 120’den fazla ülkedeki haritacıları temsil eden ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı 
haritacılık mesleğini ve bu mesleği icra edenlerin ve onları uygulayan herkesin, hizmet ettikleri piyasaların ve toplulukların ihtiyaçlarını 
karşıladığından emin olmaktır

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), 1954 yılında kurulmuş olup 1969 yılından beri FIG üyesidir. Odanın merkezi Ankara’dadır ve 10 
Şube, 10Bölge temsilciliği, 150 il temsilciliği bulunmaktadır. Odanın, yaklaşık 15. 000 üyesi bulunmaktadır ve FIG’nin komisyonlarına birer 
delege atanmıştır.

HKMO, temel amacı üyelerin ve halkın çıkarlarını korumak olan mesleki bir kuruluştur. 

Türk Anayasasına göre, kamu kuruluşlarında ve kamu iktisadi kuruluşlarında görevli harita mühendislerinin HKMO’ya üye olması isteğe 
bağlıdır. Diğer tüm mühendislerin ise mesleklerini icra edebilmeleri için Oda’ya üye olmaları zorunludur.

Harita Mühendisi olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerindeki 4 yıllık bir programdan mezun olmak gerekmektedir. HKMO’ya üye her üç 
mühendisten ikisi özel sektörde çalışmaktadır. Ülke genelinde şu anda haritacılık alanında faaliyet gösteren yaklaşık 3.000 kurum/şirket 
mevcuttur.



WHAT IS FIG CONGRESS?

FIG Congress is an exciting week-long conference that brings the international community of surveying and spatial professionals together to 
share innovative science with policymakers and stakeholders. Scientists, policy- and decision-makers, students, and stakeholders are invited 
to join the discussions on issues affecting the international surveying and spatial community today and in the future.

FIG has been organizing Congress and Working Weeks since 1878. The first conference was held in Paris from 18-20 July. This year’s Congress 
is the XXVIth. The FIG Congress 2018 in İstanbul is hosted by International Federation of Surveyors (FIG) and the Turkish Chamber of Survey 
and Cadastre Engineers (CSCE).

The FIG General Assembly, at its meeting held at the 2014 Congress in Kuala Lumpur, Malaysia, elected CSCE to be the local hosts for the FIG 
Congress 2018. The Turkish Chamber are experienced professionals and great hosts as they for years have been actively engaged in FIG and 
have successfully organized several memorable international events and FIG Commission workshops. For the first time ever the Turkish 
Chamber has brought the FIG Congress to Turkey.

The Congress combines meetings of FIG’s General Assembly and administrative bodies with a technical conference over four days with 8–10 
parallel sessions, organized by FIG Council and the ten FIG Commissions together with the host member. The Congress offers the opportunity 
for commissions to implement their work plans and for FIG to network at a local, regional and international level.

Recent Congresses have been held in Washington DC, USA (2002), Munich, Germany (2006), Sydney, Australia (2010) and Kuala Lumpur, 
Malaysia (2014). The FIG Congress 2018 will be hosted in İstanbul, Turkey at the İstanbul Congress Centre (ICC). 

www.fig.net/fig2018



FIG KONGRESİ NEDİR?

FIG Kongreleri, dünya genelindeki harita mühendislerini, politika yapıcılar ve paydaşlarla, yeni bilimsel çalışmaları ve uygulamalarını 
paylaşmak üzere bir araya getiren heyecan verici etkinliklerdir. Bilim adamları, politika yapıcı ve karar vericiler, öğrenciler ve paydaşları harita 
mühendislerinin uluslararası anlamda bugününü ve geleceğini etkileyecek tartışmalara katılmaya davet etmektedirler.

FIG, 1878 yılından beri Kongre ve Çalışma Haftası düzenlemektedir. FIG’nin ilk konferansı, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Paris'te 
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında İstanbul’da yapılacak olan Kongre

FIG’nin XXVI inci Kongresi olacaktır. Bu Kongre, FIG (Uluslararası Haritacılar Federasyonu) ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
(HKMO) düzenlenmektedir. 

FIG Genel Kurulu, 2014 yılında Kuala Lumpur, Malezya’da gerçekleştirilen Kongrede, 2018 FIG Kongresinin ev sahipliğini yapmak üzere 
HKMO’yu seçmiştir. HKMO, FIG'nin liderliğinde unutulmaz birçok uluslararası etkinliği, FIG Komisyon Toplantılarını başarıyla düzenlemiştir. 
HKMO, ilk defa FIG Kongresi'ni Türkiye'ye getirmektedir.

Kongre, Türkiye Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile FIG Konseyi ve 10  Teknik Komisyonu ile birlikte düzenlenmektedir. Bir hafta sürecek 
Kongre etkinlikleri boyunca FIG'in Genel Kurulu, idari organlarının toplantıları ve 8-10 paralel oturum halinde teknik konferansları 
düzenlenecektir. 

Önceki kongreler 2002 yılında Washington-Amerika Birleşik Devletleri’nde,2006 yılında Münih-Almanya’da, 2010 yılında Sydney-Avustralya’da 
ve 2014 yılında Kuala Lumpur-Malezya’da gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında İstanbul-Türkiye’de düzenlenecek olan Kongresinde FIG 
katılımcılarını İstanbul Kongre Merkezi’nde ağırlayacaktır.

www.fig.net/fig2018



PREVIOUS CONGRESS FACTS / GEÇMİŞ KONGRE BİLGİLERİ
Every year FIG organises a conference (Working Week) and every four year the larger Congress. Previous FIG Working Weeks and Congresses have been held in:
FIG Çalışma Haftası her yıl, Kongre ise dört yılda bir organize edilir. Geçmiş FIG Çalışma Haftaları ve Kongreler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

www.fig.net/fig2018

SECTORAL DISTRIBUTION / SEKTÖREL DAĞILIM AREA OF PROFESSION / UZMANLIK ALANLARI

PUBLIC / KAMU

PRIVATE / ÖZEL

UNIVERSITIES / ÜNİVERSİTELER

OTHERS / DİĞERLERİ

SURVEYOR / HARİTACI

MANAGER / YÖNETİCİ

OTHERS / DİĞERLERİ

Date / Tarih 2012 2013 2014 2015 2016

Destination / Destinasyon Rome, Italy 
Roma, talya

Abuja, Nigeria
Abuja, Nijerya

Kuala Lumpur
Malaysia 
Malezya

Sofia, Bulgaria
Sofya, Bulgaristan

Christchurch
NewZealand
Yeni Zellanda

Number of attendees / Kat l mc  say s 1200 2000 2000 900 800

Number of  exhibitors / Sergi kat l mc lar 25 32 56 16 31

Number of technical sessions / Teknik oturum say s 100 34 109 70 64
Number of special sessions, workshops, forums & 
Meetings / Özel oturum, workshop, forum ve Toplant
say s

26 31 62 32 41

Number of plenary presentations / Özel sunum say s 9 9 12 9 9

Number of papers / Bildiri say s 465 150 446 302 310

North America
Kuzey Amerika 

8,17 %

South America
 Güney Amerika

0,83 %

Europe
Avrupa  

28,63 %

Africa
Afrika

28,00 %

Asia
Asya  

29,71 %

Ocenia
Okyanusya 

8,17 %
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International Federation of Surveyors
Uluslararası Haritacılar Birliği
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1780 Copenhagen V
DENMARK / DANİMARKA
P: + 45 3886 1081

E: FIG@fig.net 

W: www.fig.net

Turkish Chamber of Survey and Cadastre Engineers
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bullvarı Sümer 1 Sokak No: 12 
06430 Çankaya Ankara
TURKEY / TÜRKİYE
P: +90 312 232 57 77

E: hkmo@hkmo.org.tr

W: www.hkmo.org.tr 
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ISTANBUL CONGRESS CENTER

THE BIGGEST CONGRESS CENTER IN ISTANBUL

Istanbul Congress Center is an international congress and event destination, boasting world-class technological infrastructure, experienced 
staff, and a high-quality service it offers to visitors.

Spanning an area of 120.000m2 on a total of eight floors, Istanbul Congress Center hosts social, cultural and professional events of all kinds, 
including but not limited to national and international congresses, conferences, symposiums, corporate meetings, fairs, exhibitions, concerts, 
musicals, and theater and movie premieres.

VENUE
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İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ

İstanbul Kongre Merkezi, dünya standartlarında teknolojik altyapısı, deneyimli kadrosu ve misafirlerine sunduğu benzersiz hizmet kalitesi ile 
uluslararası kongre ve organizasyon merkezidir.

8 kat ve 120.000m2’lik alana sahip olan İstanbul Kongre Merkezi, ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, sempozyumlar, şirket 
toplantıları, fuarlar, sergiler, konserler, müzikaller, tiyatro ve film galaları gibi her türlü sosyal, kültürel ve profesyonel etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktadır.

ETKİNLİK YERİ
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FLOOR PLAN / KAT PLANI 

SESSION ROOMS & EXHIBITION AND NETWORKING AREA
OTURUM SALONLARI & SERGİ VE NETWORK ALANI



www.fig.net/fig2018

FLOOR PLAN / KAT PLANI 

PLENARY ROOM ENTRANCE
ANA SUNUM SALONU GİRİŞİ



WHY YOU SHOULD BE A SPONSOR
Industry is highly involved in FIG Events. FIG Congress 2018 will be a great opportunity for your company to show its presence in the industry. 
Your contribution to FIG 2018, will enhance  the value of the Congress. The international Federation of Surveyors and the Turkish Chamber 
of Survey and Cadastre Engineers (CSCE) offer you the opportunity to become a sponsor of the FIG Congress 2018, enabling you to raise the 
recognition of your company while promoting endeavours

With 8,500 years of a glamorous history, Istanbul has always been an important metropolis of its days. Today, it is still an important metropolis 
with its location as the connection of East and West. FIG 2018 Istanbul is bringing together people from all over the World and gives you the 
opportunity to promote your brand in this historical, fascinating and international environment in the very heart of the city.

In the following pages, you will find details to be a part of FIG Congress 2018.

BENEFITS
Build new and strengthen existing relationships
Meet the decision makers and do business face to face
Raise your company profile and position your company as a leader within the field
Showcase your products and services to approximately 2.500 delegates in your target market
Organisations will receive a high level of visibility through the official website and Congress marketing materials. Many other   
opportunities will be available leading up to the event
Morning/afternoon refreshments and lunch will be served in and around the exhibition area in order to maximise “booth traffic”  
including exhibit hours structured around the program.

FIG CORPORATE MEMBERS – PRIORITY BOOKING
FIG Corporate Members will be given priority booking preference until 30 November 2017. FIG Corporate Member bookings will be confirmed 
in order of seniority within the FIG Hierarchy (i.e Platinum Members will receive first preference, Gold Members second preference etc.) At the 
end of the priority booking period FIG corporate and non-corporate member bookings will be allocated in order of receipt.

www.fig.net/fig2018

SPONSORSHIPS 



NEDEN SPONSORLARIMIZ ARASINDA YER ALMALISINIZ?
FIG kapsamında yapılacak etkinlikler büyük oranda sektördeki paydaşlara yöneliktir. FIG 2018 Kongresi bu anlamda şirketinizin sektördeki 
varlığını göstermesi için büyük bir fırsat sağlamaktadır. FIG 2018 Kongresine vereceğiniz destekler, Kongrenin değerini arttıracaktır. Uluslararası 
Haritacılık Birliği ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) sizlere FIG 2018 Kongresine sponsor olma şansı vererek, şirketinizin 
tanınırlığını arttırmanıza yardımcı olacaktır. 

8.500 yıllık görkemli tarihi ile İstanbul her daim zamanının önemli bir şehri oldu. Bugün Doğu ve Batı’nın birleşme noktası olması sebebiyle 
hala değerini korumakta. FIG 2018 İstanbul, Dünya’nın çeşitli noktalarından insanları bir araya getirerek, sizlere markanızı bu tarihi, etkileyici 
ve uluslararası ortamda ve şehrin kalbinde tanıtma imkanı sunuyor.

İlerleyen sayfalarda, FIG 2018 Kongresine sponsor olmak için gereken bilgileri bulabilirsiniz. 

KATILIM FAYDALARI
Yeni ilişkiler kurmak ve var olan ilişkileri güçlendirmek
Karar vericilerle tanışmak ve yüzyüze iş yapmak
Şirket profilinizi yükseltmek ve alanda şirketinizi lider olarak konumlandırmak
Hedef piyasada yaklaşık 2.500 kişiye hizmetlerinizi ve ürünlerinizi sunmak 
Kongrenin resmi internet sayfası ve kongre pazarlama araçları sayesinde şirketler yüksek düzeyde görünürlük imkânı bulacaktır. Kongre  
tarihi yaklaştıkça çok sayıda yeni tanıtım imkânları da sunulacaktır. 
Program çerçevesinde belirtilen sergi saatlerinde “stand trafiğini” en yüksek seviyeye çıkarmak için tüm kahve molaları ve öğle  
yemekleri sergi alanı içerisinde ve çevresinde verilecektir.

FIG ÜYE BİRLİKLER – ÖNCELİKLİ REZERVASYON
FIG Üye Birliklere 30 Kasım 2017 tarihine kadar rezervasyon için öncelik hakkı tanınacaktır. FIG Üye Birliklerin yaptığı rezervasyonlar FIG 
organizasyonunun kendi içerisindeki hiyerarşiye göre (Örn: Platin Üyeler ilk sırayı ve Altın Üyeler ikinci sırayı alacaktır) teyit edilecektir. 
Öncelikli rezervasyon yaptırma süresi sona erdikten sonra yapılacak rezervasyonlar, FIG Üye Birliklerin ve Üye olmayan birliklerin rezervasyon 
istek sırasına göre düzenlenecektir. 

www.fig.net/fig2018

SPONSORLUKLAR



SPONSORSHIPS AT A GLANCE

All sponsors will receive the following standard benefits in addition to those outlined in the individual packages:

Inclusion in printed programme book (with logo) distributed at the congress
Visibility as Sponsor (with organization logo + company description) on the Conference Website, including a hyper link to the   
exhibitor’s website
Acknowledgement as a sponsor on the official sponsor acknowledgement board onsite at the congress.

www.fig.net/fig2018

PACKAGE NAME No. Available Price EUR
Pla num Sponsor 5 50.000,00€          
Gold Sponsor 8 25.000,00€          
Silver Sponsor 10 12.500,00€          
Bronze Sponsor Booth + 3.500 €
Basic Sponsor Booth + 2.000 €

Plenary Session— yer on seat 4 2.000,00€    
Product Demonstra on 9 2.000,00€    

Congress Bags 1 15.000,00€          
Congress Bag Insert 4 2.000,00€    
Conference Gi 1 2.000,00€    
Note Pads and Pens 1 3.000,00€    
Badge Lanyards 1 3.000,00€    

Session Sponsorship

Congress Material Sponsorship

PACKAGE NAME No. Available Price EUR

Speaker’s Prepara on Room 1 2.000,00€            
Branded Water bo les 4 2.000,00€            

Registra on Desk 1 2.000,00€            
Signage Boards 1 2.000,00€            
Foot Prints 1 2.000,00€    
Sta  T-shirt 1 2.000,00€    

1/2 page 2 2.000,00€    

Lunch Break Advertorial Sponsor 4 5.000,00€    
Co ee Break  Advertorial Sponsor (Morning and A ernoo 4 3.000,00€    
Gala Dinner  Advertorial  Sponsor 1 12.500,00€          
FIG Founda on Dinner Advertorial  Sponsor 1 10.000,00€          
Welcome Recep on Advertorial Sponsor 1 7.000,00€    

Social and Network Events

Congress Services

Adver sement in Congress Programme

Onsite Adver sement Opportuni es 



SPONSORLUK PAKETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME

Tüm sponsorlar, bireysel paketlerde sunulan ayrıcalıklar haricinde aşağıdaki standart ayrıcalıklardan yararlanacaktır:

Kongrede dağıtılacak program rehberinde şirket logosuna yer verilmesi
Sergi sahibinin, şirketin internet sitesinin linki de dâhil olmak üzere Konferans internet sitesinde şirket logosu ve şirket bilgileriyle birlikte  
sponsor olarak yer alması  
Kongre alanında kurulacak resmi sponsorluk tabelasında sponsor şirketin isminin yer alması

www.fig.net/fig2018

PAKET SM Say Fiyat (EUR)
Pla n Sponsor 5 50.000,00€          
Al n Sponsor 8 25.000,00€          
Gümü  Sponsor 10 12.500,00€          
Bronz Sponsor Stand + 3.500 €
Temel Sponsor Stand + 2.000 €

Ana Oturum—Koltuklarda Bro ür 4 2.000,00€    
Ürün Gösterimleri 9 2.000,00€    

Kongre Çantas 1 8.000,00€     
Kongre Çantas  Materyali 4 2.000,00€    
Kongre Çantas  Hediyesi 1 2.000,00€    
Not De eri ve Kalem 1 3.000,00€    
Yaka pi 1 3.000,00€    

Oturum Sponsorluklar

Kongre Materyalleri Sponsorluklar

PAKET SM Say Fiyat (EUR)

Konu mac  Haz rl k Odas 1 2.000,00€            
Markal  Su i eleri 4 2.000,00€            

Kay t Masas  Üzerine Logo 1 2.000,00€            
Yönlendirme Tabelalar 1 2.000,00€            
Ayak zi Ç kartmalar  - Logo 1 2.000,00€    
Personel Ti örtleri 1 2.000,00€    

1/2 sayfa 2 2.000,00€    

Ö le Yeme i Tan m Sponsoru 4 5.000,00€    
Kahve Molas  Tan m Sponsoru (Sabah ve Ö leden So 4 3.000,00€    
Gala Yeme i Tan m Sponsoru 1 12.500,00€    
FIG Vak f Yeme i Tan m Sponsoru 1 10.000,00€    
Kar lama Resepsiyonu Tan m Sponsoru 1 7.000,00€    

Sosyal Etkinlikler

Kongre Hizmetleri

Etkinlik Süresince Reklam F rsatlar

Kongre Program nda Reklam



SPONSORSHIP CATEGORIES

SPONSORLUK KATEGORİLERİ
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PLATINUM SPONSOR 

We view our Platinum Sponsors as our partners in the successful execution of the Congress and will work alongside you to provide 
opportunities to promote your organisation through the prelude and during the Congress.
This is a unique marketing opportunity and we are confident your participation in this prestigious event at this level will provide your 
company with exceptional commercial rewards. 

As a Platinum Sponsor of the Congress, your company will benefit from the highest level of exposure and representation with the following 
Entitlements:

24 m² constructed exhibition booth
2 page colour advertisement in the Programme Guide (The artwork should be prepared by the Sponsor Company)
4 Full Delegate Registrations & 6 Exhibition Passes 
4-pages flyer in the participants` Congress bags (Sponsor Company should provide and deliver flyers to the organizer.)
List of participants with emails, after the FIG 2018 Congress.
3 e-mail blasts prior to the 2018 Congress to all registered participants (Ads/content prepared by the Sponsor Company)
Company logo on the Congress bags
Recognition as FIG 2018 Platinum Sponsor, including company logo:

on the 2018 Congress website with a hyperlink to the company’s website
in the 2018 Congress Program Guide
on the 2018 Congress Main Signage at the Plenary Session Hall
on the 2018 Congress Main Signage at the Opening Ceremony and Technical Sessions
on the 2018 Congress Badges

2 presentation slots at the stage in the exhibition area. 
Acknowledgment by the MC during the Opening Ceremony
25% discount right on additional sponsorship items

50.000 € + VAT
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Platin Sponsorlarımızı Kongreyi başarılı bir şekilde icra etmemizde bize destek olan ortaklarımız olarak görüyoruz. Bu çerçevede, hem 
Kongrenin hemen öncesindeki süreçte hem de etkinlik boyunca kuruluşunuzun tanıtılmasına yönelik fırsatlar sunmak üzere sizinle birlikte 
çalışacağımızı ifade etmek isteriz. Size eşsiz pazarlama fırsatı sunuyoruz. Bu prestijli etkinliğe Platin Sponsor olarak katılımınızın kuruluşunuza 
fevkalade ticari getiriler sağlayacağı konusunda sizi temin ederiz. 

Kongrenin Platin Sponsorlarından biri olarak, şirketiniz en üst düzey reklam ve temsil olanaklarından faydalanırken aşağıdaki Haklardan istifade 
edecek:

24 m² sergi alanı tahsis edilecektir.
Program Rehberi'nde 2 sayfalık renkli reklam (Görselin Sponsor Şirket tarafından hazırlanması gerekmektedir) yer alacaktır.
4 Delege Kayıt İşlemi (Etkinliğin Tamamı) & 6 Sergi Giriş Kartı verilecektir. 
Katılımcılara dağıtılacak olan Kongre çantalarında şirketin 4 sayfalık broşürü (Broşürlerin Sponsor Şirket tarafından organizatöre temin  
ve teslim edilmesi gerekmektedir) yer alacaktır.
FIG 2018 Kongresi'nin ardından, e-mail adreslerini de içeren katılımcı listesi temin edilecektir.
2018 Kongresi öncesinde, kayıtlı tüm katılımcılara 3 adet reklam e-postası (Reklamlar/içerikler Sponsor Şirket tarafından hazırlanacaktır)  

 gönderilecektir.
Kongre çantalarında şirket logosu yer alacaktır.
FIG 2018 Platin Sponsoru olduğu ifade edilerek, şirketin logosu aşağıda belirtilen mecralarda yer alacaktır:

2018 Kongresi'nin internet sitesi - şirket internet sitesinin bağlantı adresiyle birlikte
2018 Kongresi'nin Program Rehberi
Genel Oturum Salonunda yer alacak olan 2018 Kongresi Ana Levhası
Açılış Töreni ve Teknik Oturumların yapılacağı salonlarda yer alacak olan 2018 Kongresi Ana Levhası
2018 Kongresi Yaka Kartları

Sergi alanındaki sunum sahnesinde 2 sunum hakkı 
Açılış Töreni sırasında MC'nin teşekkürü
İlave sponsorluk paketlerinde %25'lik indirim

PLATİN SPONSORLUK50.000 € + KDV
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25.000 € + VAT

As one of the Gold Sponsors, your organisation will enjoy an excellent level of exposure. We view the Gold Sponsors as our partners in the 

successful execution of the Congress and will constantly work alongside you to provide opportunities to promote your company.

As a Gold Sponsor, your organisation will receive considerable exposure and recognition through the following benefits:

12 m² constructed exhibition booth

1 page colour advertisement in the Programme Guide (The artwork should be prepared by the Sponsor Company)

3 Full Delegate Registrations & 4 Exhibition Passes 

2-pages flyer in the participants` Congress bags (Sponsor Company should provide and deliver flyers to the organizer.)

1 e-mail blast prior to the 2018 Congress to all registered participants (Ads/content prepared by the Sponsor Company)

Recognition as FIG 2018 Gold Sponsor, including company logo:

on the 2018 Congress website with a hyperlink to the company’s website

in the 2018 Congress Programme Guide

on the 2018 Congress Main Signage at the Plenary Session Hall

1 presentation slot at the stage in the exhibition area. 
Acknowledgment by the MC during the Opening Ceremony

15 % discount right on additional sponsorship items

GOLD SPONSOR 
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ALTIN SPONSORLUK
25.000 € + KDV

Altın Sponsor olarak kuruluşunuz üst düzey reklam fırsatlarından istifade edecektir. Altın Sponsorlarımızı Kongreyi başarılı bir şekilde icra 

etmemizde bize destek olan ortaklarımız olarak görüyoruz. Bu çerçevede, şirketinizin tanıtılmasına yönelik fırsatlar sunmak üzere sizinle 

birlikte çalışacağımızı ifade etmek isteriz.

Altın Sponsor olarak kuruluşunuz aşağıda sıralanan olanaklardan faydalanarak çok önemli bir reklam ve tanıtım fırsatı elde edecektir:

12 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.

Program Rehberi'nde 1 sayfalık renkli reklam (Görselin Sponsor Şirket tarafından hazırlanması gerekmektedir) yer alacaktır.

3 Delege Kayıt İşlemi (Etkinliğin Tamamı) & 4 Sergi Giriş Kartı verilecektir. 

Katılımcılara dağıtılacak olan Kongre çantalarında şirketin 2 sayfalık broşürü (Broşürlerin Sponsor Şirket tarafından organizatöre temin  

ve teslim edilmesi gerekmektedir) yer alacaktır.

2018 Kongresi öncesinde, kayıtlı tüm katılımcılara 1 adet reklam e-postası (Reklamlar/içerikler Sponsor Şirket tarafından  

hazırlanacaktır) gönderilecektir.

FIG 2018 Altın Sponsoru olduğu ifade edilerek, şirketin logosu aşağıda belirtilen mecralarda yer alacaktır:

2018 Kongresi'nin internet sitesi - şirket internet sitesinin bağlantı adresiyle birlikte

2018 Kongresi'nin Program Rehberi

Genel Kurul Salonunda yer alacak olan 2018 Kongresi Ana Levhası

Sergi alanındaki sunum sahnesinde 1 sunum hakkı
Açılış Töreni sırasında MC'nin teşekkürü

İlave sponsorluk paketlerinde %15'lik indirim
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As a Silver Sponsor, your organisation will enjoy a strong alignment with the Congress through the many opportunities for branding and 

exposure, prior to, during and after the Congress. 

9 m² constructed exhibition booth

Recognition as FIG 2018 Silver Sponsor, including company logo

on the 2018 Congress website with a hyperlink to the company’s website

in the 2018 Congress Programme Guide

2 Full Delegate Registrations & 2 Exhibition Passes

1-page flyer in the participants` Congress bags (Sponsor Company should provide and deliver flyers to the organizer.)

Acknowledgment by the MC during the Opening Ceremony

10% discount right on additional sponsorship items

12.500 € + VAT
SILVER SPONSOR
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GÜMÜŞ  SPONSORLUK 
12.500 € + KDV

Gümüş Sponsor olarak kuruluşunuz, Kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında markalaşma ve tanıtım konusunda pek çok fırsattan istifade 

ederek Kongrenin güçlü desteğini arkasında hissedecektir. 

9 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.

FIG 2018 Silver Sponsoru olduğu ifade edilerek, şirketin logosu aşağıda belirtilen mecralarda yer alacaktır:

2018 Kongresi'nin internet sitesi - şirket internet sitesinin bağlantı adresiyle birlikte

2018 Kongresi'nin Program Rehberi

2 Delege Kayıt İşlemi (Etkinliğin Tamamı) & 2 Sergi Giriş Kartı verilecektir.

Katılımcılara dağıtılacak olan Kongre çantalarında şirketin 1 sayfalık broşürü (Broşürlerin Sponsor Şirket tarafından organizatöre temin  

ve teslim edilmesi gerekmektedir) yer alacaktır.

Açılış Töreni sırasında MC'nin teşekkürü

İlave sponsorluk paketlerinde %10'luk indirim



ADDITIONAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SPONSORLARA YÖNELİK İLAVE FIRSATLAR

Exhibitors have an opportunity to add-on a sponsorship 

packages. Book a booth and add-on a sponsorship package to 

broadening your competitive edge by improving your company’s 

image, prestige and credibility by supporting the FIG Congress 

2018.

Exhibition Booth Prices

9 sqm= 2.500 €

12 sqm= 3.000 €

Sergi sahipleri sponsorluk paketlerine eklentiler yapabilecektir. 

FIG 2018 Kongresi'ne destek olarak şirketinizin imajını, 

prestijini ve güvenilirliğini sağlamlaştırmak ve rekabet 

gücünüzü arttırmak için sergi alanı kiralamak üzere 

rezervasyon yaptırmanızı ve sponsorluk paketine eklenti 

yapma seçeneğinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.

Sergi Standı Fiyatları

9 m²= 2.500 €

12 m²= 3.000 €
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One Complimentary Registration

Featured sponsor of promotion material

Website

Programme Book

Onsite signage

Acknowledgement slide at Opening Ceremony

Optional Choices (Selected 3 items will be included)

Plenary Session—flyer on seats

Conference gift—Satchel Insert

Foot prints

Newcomers’ session

Branded Water bottles

Staff t-shirt

Product Demonstration

Speaker’s Preparation Room

1/2 page ad in programme book

Session room named after you

Charger Station

Satchel Insert

Registration desk— roll-up

One Complimentary Registration
Featured sponsor of promotion material

Website
Programme Book
Onsite signage
Acknowledgement slide at Opening Ceremony

Optional Choices (Selected 1 item will be included)
Plenary Session—flyer on seats
Conference gift—Satchel Insert
Foot prints
Newcomers’ session
Branded Water bottles
Staff t-shirt
Product Demonstration
Speaker’s Preparation Room
1/2 page ad in programme book
Session room named after you
Charger Station
Satchel Insert
Registration desk— roll-up

BRONZE SPONSORSHIP BASIC SPONSORSHIP

Booth + 3.500 € Booth + 2.000 €
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VENUE

Promosyon materyalleri üzerinde sponsorun gösterilmesi
İnternet sitesi
Kongre programı
Yönlendirme Tabelaları
Açılış Töreninde teşekkür slaydı

İsteğe Bağlı Seçenekler (Seçilen 3 eşya dâhil)
Genel Oturum - koltuklardaki broşürler
Konferans hediyesi - Sırt çantası materyali
Ayak izi çıkartmaları
Yeni gelenlere yönelik oturum
Etiketli Su Şişeleri
Personel tişörtü
Ürün gösterimi
Konuşmacı Hazırlık Odası
Program rehberinde 1/2 sayfalık reklam
Oturum salonuna adınızın verilmesi
Şarj İstasyonu
Sırt çantası materyali
Kayıt masası - roll-up

Promosyon materyalleri üzerinde sponsorun gösterilmesi
 İnternet sitesi
Kongre programı
Yönlendirme Tabelaları
Açılış Töreninde teşekkür slaydı

İsteğe Bağlı Seçenekler (Seçilen 1 eşya dâhil)
Genel Oturum - koltuklardaki broşürler
Konferans hediyesi - Sırt çantası içinde
Ayak izi çıkartmaları
Yeni gelenlere yönelik oturum
Etiketli Su Şişeleri
Personel tişörtü
Ürün gösterimi
Konuşmacı Hazırlık Odası
Program rehberinde 1/2 sayfalık reklam
Oturum salonuna adınızın verilmesi
Şarj İstasyonu
Sırt çantası
Kayıt masası - roll-up

BRONZ SPONSORLUK TEMEL SPONSORLUK

Sergi Alanı + 3.500 € Sergi Alanı  + 2.000 €

UE
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SESSION SPONSORSHIPS

Sponsoring a session is a great opportunity to raise your profile amongst surveying and spatial professionals. Several
formats are available:

PLENARY SESSION (2.000 € + VAT)

The sponsor will be acknowledged and the company logo will be displayed during the session.
Company flyers will be distributed on seats in one Plenary Session.
Sponsor Company should provide and deliver flyers to the organizer.

PRODUCT DEMONSTRATIONS (2.000 EUR + VAT)

Reserve the Product Presentation Theatre to launch your new product, showcase existing products and reinforce your product awareness 
to the Congress attendees. The Product Presentation Theatre is available at predefined times throughout the day. 
Please contact the FIG Office for further details.

Present existing and new products.
Raise awareness of your company and its role in libraries.
Sponsors presentation will be listed on Congress schedule.

The Product Presentation Theatre is available in 45 minute slots. There is no limit on the number of slots reserved by a single company.

SESSION SPONSORHIP



OTURUM SPONSORLUKLARI 

Oturumlara sponsor olmak, araştırma ve mekân takibi yapan uzmanlar nezdinde profilinizi güçlendirmek için harika bir fırsattır. Çok sayıda 
format mevcuttur:

ANA OTURUM  (2.000 € + KDV)

Sponsora teşekkür edilecek ve oturum boyunca şirket logosu salonda yer alacaktır.
Genel Oturumlardan birinde şirket broşürleri koltuklara dağıtılacaktır.
Broşürlerin Sponsor Şirket tarafından organizatöre temin ve teslim edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN GÖSTERİMLERİ (2.000 € + KDV)

Yeni ürününüzün tanıtımını yapmak, mevcut ürünlerinizi sergilemek ve Kongre katılımcıları arasında ürünlerinize ilişkin farkındalığını arttır-
mak için Ürün Gösterim Salonunu önceden ayırtın. Ürün Gösterim Salonu gün içerisinde önceden belirlenmiş saatlerde hizmet vermektedir. 
Daha fazla bilgi almak için FIG Ofisi'yle irtibata geçiniz.

Mevcut ve yeni ürünlerinizi tanıtın.
Şirketinize ve kütüphanelerde oynadığı role ilişkin farkındalık düzeyini arttırın.
Sponsorların sunumları Kongre programında yer alacaktır.

Ürün Gösterim Salonu'ndaki faaliyetler 45 dakikalık seanslar halinde gerçekleştirilecektir. Şirketler istedikleri sayıda seans ayırtabilirler; bu 
konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

www.fig.net/fig2018

OTURUM SPONSORLUĞU
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CONGRESS BAG (15.000 € + VAT)

Your company logo will feature alongside the Congress logo on the conference bag, which contains the official material distributed to all 
the delegates, speakers and VIP guests, providing direct and constant exposure throughout and after the Congress.

Company logo will be printed on the congress bag.

CONGRESS BAG INSERT (2.000 € + VAT)

Your organisation may provide promotional material which will be included in all delegate bags.

Leaflet, invitation to your exhibition booth or information brochure to be inserted in all delegate satchels
Sponsor should provide and deliver inserts to the organizer.

CONGRESS BAG GIFT (2.000 € + VAT)

Insert a gift to all delegate bags.

Your organisation may provide a conference gift which will be inserted in all delegate satchels
The Gift must be submitted to the FIG Office approval. Material must be provided and delivered directly by the sponsor.

CONGRESS MATERIAL SPONSORSHIPS



www.fig.net/fig2018

KONGRE ÇANTASI (15.000 € + KDV)

Şirketinizin logosu, tüm delege, konuşmacı ve VIP konuklara dağıtılacak olan Konferans çantası üzerinde, Kongre logosunun hemen yanında 
yer alacaktır. Bu seçenek, hem Kongre sırasında hem de sonrasında doğrudan ve sürekli tanıtım olanağı sunmaktadır.

Şirket logosu  Kongre çantası üzerine basılacaktır.

KONGRE ÇANTASI MATERYALİ (2.000 € + KDV)

Kuruluşunuzun temin edeceği promosyon materyali tüm delegelere dağıtılacak olan çantaların içinde yer alacaktır.

Tüm delegelere dağıtılacak olan sırt çantalarının içinde el ilanı, sergi alanınıza davet veya bilgilendirme broşürü yer alacaktır.
Materyallerin Sponsor Şirket tarafından organizatöre temin ve teslim edilmesi gerekmektedir.

KONGRE ÇANTASI HEDİYESİ (2.000 € + KDV)

Tüm delegelere dağıtılacak olan çantalara bir hediye ekleyin.

Kuruluşunuzun temin edeceği konferans hediyesi tüm delegelere dağıtılacak olan sırt çantalarının içinde yer alacaktır.
Hediyenin onay için FIG ofisine gönderilmesi gerekmektedir. Materyalin doğrudan Sponsor tarafından temin ve teslim edilmesi ger 

 ekmektedir.

KONGRE MATERYALİ SPONSORLUKLARI



NOTE PADS AND PENS (3.000 € + VAT)

All delegates attending the Congress will receive official writing materials. The Writing Pads and Pens Sponsor will be acknowledged in the 
following ways. 

Company logo on the writing pads and on the pens.
 Pad and Pens to be provided by sponsor. All material must be provided and delivered directly by the sponsor to the Congress venue.

BADGE LANYARD (3.000 € + VAT)

Lanyards will be assigned to every delegate together with their badge.

Sponsor’s logo on Lanyards.
Lanyards to be provided by sponsor. All material must be provided and delivered directly by the sponsor to the Congress venue.

www.fig.net/fig2018

CONGRESS MATERIAL SPONSORSHIPS



NOT DEFTERİ VE KALEM  (3.000 € + KDV)

Kongreye katılan tüm delegelere resmi kırtasiye materyalleri dağıtılacaktır. Not Defteri ve Kalem Sponsorluğu aşağıda belirtilen şekilde 
gerçekleşecektir: 

Şirketin logosu not defterleri ve kalemler üzerinde yer alacaktır.
Kalem ve defterler sponsor şirket tarafından tedarik edilecektir. Tüm materaller Sponsor firma tarafından hazırlanarak Kongre  
mekanına teslim edilmelidir.

YAKA İPİ (3.000 € + KDV)

Tüm delegelere boyun askılarıyla birlikte yaka kartları dağıtılacaktır.

Sponsorun logosu  boyun askılarında yer alacaktır.
Yaka ipleri sponsor şirket tarafından tedarik edilecektir.  Tüm materyaller Sponsor firma tarafından hazırlanarak Kongre mekanına  
teslim edilmelidir.

www.fig.net/fig2018

KONGRE MATERYALİ SPONSORLUKLARI
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SPEAKERS’ PREPARATION ROOM (2.000 € + VAT)

All speakers must report to the Speaker’s Preparation Room to hand in their presentations. They can also edit and update their presenta-
tions here.

Sponsor‘s logo will be placed on the Speaker’s Preparation Room banners and signage.
Sponsor’s logo may be used for screen saver and desktop design.
Sponsors may lay out mouse pads for the speakers.
Mouse pads should be provided and  the Sponsor Company.

BRANDED WATER BOTTLES (2.000 € + VAT)

Water bottles branded with your the Sponsor Company logo.
Water bottles to be provided by the Sponsor Company.
Number of water bottles will be provided at a later stage.

www.fig.net

CONGRESS MATERIAL SPONSORSHIPS



KONUŞMACI HAZIRLIK ODASI (2.000 € + KDV)

Tüm konuşmacılar sunumlarını teslim etmek üzere Konuşmacı Hazırlık Odası'na müracaat etmelidir. Burada sunumları üzerinde değişiklikler 
ve güncellemeler de yapabilirler. 

Sponsor logosu, Konuşmacı Hazırlık Odası afişleri ve tabelası üzerinde yer alacaktır.
Sponsor logosu ekran koruyucu olarak ve masaüstü resmi için kullanılabilir.
Sponsorlar, konuşmacılar için fare altlığı hazırlayabilir.
Fare altlıkları Sponsor Şirket tarafından tedarik ve teslim edilmelidir.

MARKALI SU ŞİŞELERİ (2.000 € + KDV)
Üzerinde Sponsor Şirket logosunun bulunduğu su şişeleri.
Su şişeleri Sponsor Şirket tarafından tedarik edilecektir.
Sonraki aşamalarda su şişelerinin sayısı belirtilecektir.
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KONGRE MATERYALİ SPONSORLUKLARI



Raise your visibility onsite at the Congress Centre with signage and banners. A range of custom-tailored opportunities are available on 
request.

LOGO ON REGISTRATION DESK (2.000 € + VAT)
Place the Sponsor Company logo on the Registration Desk to increase awareness of your presence and products during the  

 Congress.

SIGNAGE BOARDS (2.000 € + VAT)

Place the Sponsor Company logo on signage boards to increase awareness of your presence at the Congress.

FOOT PRINTS - LOGO (2.000 € + VAT)
Mark out the path to your booth using floor tiles leading attendees directly to you.

Sponsor’s logo to be placed in a floor tile directing the attendees to your booth.
Foot prints should be provided by the Sponsor Company.

STAFF T-SHIRT (2.000 € + VAT)

On-site staff will wear congress T-shirts with sponsor logo. Staff T-shirts will be worn by all on-site working staff excluding management staff. 

The sponsor logo will be printed on the front. 
T-shirts will be provided by FIG. 

www.fig.net/fig2018 www.fig.net

ONSITE ADVERTISING  SPONSORSHIPS



Tabela ve afişler aracılığıyla Kongre Merkezi'nde görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Talep üzerine oluşturulacak bir dizi müşteriye özel fırsat 
mevcuttur.

KAYIT MASASI ÜZERİNE LOGO (2.000 € + KDV)

Kongre süresince varlığınızın ve ürünlerinizin görünürlüğünü arttırmak için Kayıt Masasına Sponsor Şirket logonuzu 
 yerleştirebilirsiniz.
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REKLAM SPONSORLUKLARI

YÖNLENDİRME TABELALARI (2.000 € + KDV)

Kongre'de görünürlüğünüzü arttırmak için yönlendirme panolarına Sponsor Şirket logonuzu yerleştirebilirsiniz.

AYAK İZİ ÇIKARTMALARI - LOGO (2.000 € + KDV)
Piyasanın önde gelen katılımcılarını doğrudan standınıza yönlendirmek için yer döşemelerini kullanabilirsiniz.

Logonuz, katılımcıları standınıza yönlendirecek şekilde yer döşemeleri üzerine yerleştirilecektir.
Ayak izi çıkartmaları Sponsor Şirket tarafından tedarik edilmelidir.

PERSONEL TİŞÖRTLERİ (2.000 € + KDV)
Kongrede görevli personel, üzerinde sponsor logosunun basılı olduğu kongre tişörtlerini giyecektir. Personel tişörtleri, yönetim personeli hariç 
tüm saha çalışanları tarafından kullanılacaktır.

Sponsor logosu tişörtün ön kısmına basılacaktır.
Tişörtler FIG tarafından tedarik edilecektir.



www.fig.net/fig2018

ADVERTISEMENTS IN CONGRESS PROGRAMME (1.500 € + VAT)

The Congress Programme will be the most essential publication for all attendees guiding them through the Congress. It includes information 
on presentations, exhibitions and other activities. The Congress Programme will be inserted in all attendees’ Congress Bags.

Half page advertisement inside the Congress Program.
Design will be provided by the Sponsor Company.

**Non-exhibitors pay an additional 1.500 EUR.

ONSITE ADVERTISING SPONSORSHIPS
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KONGRE PROGRAMINDA REKLAM  (1.500 € + KDV)

Katılımcılara Kongre boyunca rehberlik edecek en önemli yayın Kongre Programıdır. Bu program düzenlenecek sunumlar, sergiler ve diğer 
etkinlikler hakkında bilgi içermektedir. Kongre Programı tüm katılımcılara dağıtılacak olan Kongre Çantalarına eklenecektir.

Kongre Programına dâhil edilecek yarım sayfa reklam.
Tasarım, Sponsor Şirket tarafından sağlanacaktır.

**Sergi katılımcısı olmayanlardan 1.500 EURO ek ücret alınacaktır.

REKLAM SPONSORLUKLARI



Social events include meals and breaks that form a core part for the networking opportunities provided by FIG2018. Each event attracts a 
large number of attendees and sponsors can use this unique opportunity to network with attendees outside of their booth.

LUNCH/COFFEE BREAK ADVERTORIAL SPONSOR 

Demonstrate your company’s hospitality by advertorial sponsoring your nominated lunch break, morning or afternoon coffee breaks. This 
provides the sponsor with the ability to "advertise" in the exhibition floor for that sponsored lunch or morning and afternoon coffee break 
and create innovative incentives to attract delegates to your trade booth.

Lunch Break / One day – 5.000 EUR + VAT
Morning and Afternoon Coffee Breaks / One day —3,000 EUR + VAT

GALA DINNER ADVERTORIAL SPONSOR (12.500 € + VAT)

Impress all delegates, VIPs, speakers, exhibitors, accompanying persons and media with your hospitality at the social function of the 
Congress. The Gala Dinner is an excellent opportunity to make a strong, initial impact and lasting impression on all delegates. The Gala 
Dinner is an essential networking opportunity for all attendees.

Logo on the Congress Gala Dinner Signage
5 tickets to the Gala Dinner
Welcome Greeting at the Gala Dinner
2 roll-up signs at the Gala Dinner venue
1 page flyer in the participants` congress bags
Logo on Gala Dinner Menu (must be submitted to the FIG Office approval)

**Roll-up and flyers should be provided by the Sponsor Company.
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SOCIAL AND NETWORK EVENTS



Sosyal etkinlikler, FIG 2018 tarafından sağlanan ağ oluşturma fırsatlarının özünü oluşturan yemek ve araları içermektedir. Her etkinlik çok 
sayıda katılımcıyı kendine çekmektedir; sponsorlar standları dışında da katılımcılarla iletişim kurmak amacıyla bu benzersiz fırsatından 
yararlanabilir. 

ÖĞLE YEMEĞİ / KAHVE MOLASI TANITIM SPONSORU

Öğle yemeği ve sabah ya da öğleden sonra kahve molalarında sponsor olarak şirketinizin misafirperverliğini gösterebilirsiniz. Bu, 
sponsorluğunuzdaki öğle yemeğiyle veya sabah ve öğleden sonra verilecek kahve aralarıyla sergi alanında tanıtım yapma imkanına ve 
standınıza delegeleri çekmek için yenilikçi teşvikler yaratabilmeniz için size olanak sağlayacaktır.

Öğle Arası / Bir gün - 5.000 EURO + KDV
Sabah ve Öğleden Sonra Kahve molası / Bir gün - 3,000 EURO + KDV

GALA YEMEĞİ TANITIM SPONSORU (12.500 € + KDV)

Kongrenin sosyal işlevini kullanarak misafirperverliğinizle tüm delege, önemli kişi, konuşmacı, katılımcı, beraberindeki kişileri ve medyayı 
etkileyebilirsiniz. Gala Yemeği; tüm delegeler üzerinde güçlü bir ilk izlenim ve kalıcı bir etki yaratmak için mükemmel bir fırsattır. Gala Yemeği, 
tüm katılımcılar için önemli bir ağ oluşturma fırsatıdır.

Kongre Gala Yemeği panosu üzerine logo
Gala Yemeği için 5 adet bilet
Gala Yemeğinde Misafirleri Karşılama
Gala Yemeği alanında 2 adet roll-up 
Katılımcıların kongre çantalarına eklenecek 1 sayfalık broşür
Gala Yemeği menüsü üzerine Logo (FIG Ofisi onayına sunulmalıdır)

**Roll-up ve broşürler Sponsor Şirket tarafından tedarik edilmelidir.
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SOSYAL ETKİNLİKLER



FIG FOUNDATION DINNER ADVERTORIAL SPONSOR (10.000 € + VAT)

Impress all delegates, VIPs, speakers, exhibitors, accompanying persons and media with your hospitality at the social function of the     
Congress. The Foundation Dinner is an excellent opportunity to make a strong, initial impact and lasting impression on all delegates. The 
Foundation Dinner is an essential networking opportunity for all attendees. The full sponsorhip goes to the FIG Foundation. 

Logo on the FIG Foundation Dinner Signage
5 tickets to the Foundation Dinner
Welcome Greeting at the Foundation Dinner
2 roll-up signs at the Foundation Dinner venue 
1 page flyer in the participants` congress bags
Logo on FIG Foundation Dinner Menu (must be submitted to the FIG Office approval)

**Roll-up and flyers should be provided by the Sponsor Company.

WELCOME RECEPTION ADVERTORIAL SPONSOR (7.000 € + VAT)

The Welcome Reception is a fantastic opportunity for delegates, speakers, sponsors and exhibition participants to network in a relaxed 
social environment on the opening night of the Congress.

3 tickets to the Gala Dinner
1 roll-up sign at the Welcome Reception venue
1 page flyer in the participants’ congress bags

**Roll-up and flyers should be provided by the Sponsor Company.
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SOCIAL AND NETWORK EVENTS
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FIG VAKIF YEMEĞİ TANITIM SPONSORU (10.000 € + KDV)

Kongrenin sosyal işlevini kullanarak misafirperverliğinizle tüm delege, önemli kişi, konuşmacı, katılımcı, beraberindeki kişileri ve medyayı 
etkileyebilirsiniz. Vakıf Yemeği; tüm delegeler üzerinde güçlü bir ilk izlenim ve kalıcı bir etki yaratmak için mükemmel bir fırsattır. Vakıf 
Yemeği, tüm katılımcılar için önemli bir ağ oluşturma fırsatıdır. Tüm sponsorluk bedeli FIG Vakfı’na kalacaktır.

FIG Vakıf Yemeği Panosu üzerine logo
Vakıf Yemeği için 5 adet bilet
Vakıf Yemeğinde Misafirleri Karşılama
Vakıf Yemeği alanında 2 adet roll-up 
Katılımcıların kongre çantalarına eklenecek 1 sayfalık broşür
Vakıf Yemeği menüsü üzerine Logo (FIG Ofisi onayına sunulmalıdır)

**Roll-up’lar ve broşür  Sponsor Şirket tarafından tedarik edilmelidir.

KARŞILAMA RESEPSİYONU TANITIM SPONSORU (7.000 € + KDV)

Karşılama Resepsiyonu, Kongrenin açılış gecesinde delege, konuşmacı, sponsor ve sergi katılımcılarının rahat bir sosyal ortam içerisinde 
iletişim kurabilmeleri için harika bir fırsattır.

Gala Yemeği için 3 adet bilet
Karşılama resepsiyonu alanında 1 adet roll-up
Katılımcıların kongre çantalarına eklenecek 1 sayfalık broşür

**Roll-up’lar ve broşürler Sponsor Şirket tarafından tedarik edilmelidir.

SOSYAL ETKİNLİKLER



The exhibition will provide a unique opportunity to promote your 
products, undertake research and promote services to researchers 
from all over the world.

The exhibition takes place at the Istanbul Congress Centre from 
07 May – 10 May.

The international trade exhibition offers you exposure to FIG 
Congress 2018 delegates and the opportunity to showcase your 
products and services. The exhibition area has been designed to 
provide the best possible promotional opportunities to 
participating organizations. 

The exhibition will provide delegates and exhibitors with excellent 
opportunities to network in a favourable environment that 
provides a central and energized meeting place for all 
participants.

With morning/afternoon refreshment and lunch breaks being 
served in this area it will create an unparalleled opportunity to 
promote your products and services to the diverse delegate base.

Exhibition Booth Prices

9 sqm= 2.500 €

12 sqm= 3.000 €

What is included?
2 free exhibitor passes or 1 free delegate pass
White walls
Fascia name
Standard electricity
1 table, 2 chairs

Included in all booth types:
Inclusion in printed programme book distributed at the  

 Congress
Visibility as Exhibitors (with organization logo) on the  
Congress Website, including a hyper link to the exhibitor’s  

 website
Online List of Exhibitors
Use of shared WiFi connection included
Use of the Congress logo

**Exhibitor Pass includes:

Full Access to Exhibiton Area (not to the scientific programme)
Access to Opening Ceremony and Welcome Reception
Lunches and Coffee Breaks
Additional exhibiton passes will be purchased for 150 €.
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EXHIBITION OPPORTUNITIES



Sergi; ürünlerinizi tanıtmanız, araştırma yapmanız ve dünyanın 
dört bir yanından gelen katılımcılara hizmet sunmanız için size 
benzersiz bir fırsat sağlayacaktır.

Sergi, 7-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde 
düzenlenecektir.

Uluslararası ticaret fuarı, FIG Kongresi 2018 temsilcilerine ulaşma 
ve onlara ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtabilmeniz için size 
olanak sağlamaktadır. Sergi alanı, katılımcı kuruluşlara mümkün 
olan en iyi tanıtım fırsatlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Sergi; merkezi ve enerjik bir buluşma alanı işlevi gören uygun bir 
ortamda birbirleriyle iletişime geçebilmeleri için tüm delege ve 
katılımcılara mükemmel fırsatlar sağlayacaktır.

Bu alanda sunulacak sabah/öğleden sonra kahve araları ve öğle 
yemeği hizmetleri; ürün ve hizmetlerinizi çeşitli sayıda delege 
topluluğuna tanıtmanız için eşsiz bir fırsat yaratacaktır.

Sergi Standı Fiyatları 

9 m2= 2.500 €

12 m2= 3.000 €

Fiyatlara Neler Dâhil?
2 kişilik sergi katılımcısı kaydı ya da 1 kişilik kongre delege kaydı
Stand için beyaz panel duvarlar
Stand alınlık yazısı
Standart elektrik hizmeti
1 adet masa, 2 adet sandalye

Tüm stand türlerine sağlanacak hizmetler aşağıdakileri 
kapsamaktadır: 

Kongrede dağıtılan program rehberinde yer alma
Sergi sahibinin, şirketin internet sitesinin linki de dâhil  

olmak üzere Konferans Websitesinde şirket logosu ve şirket  
bilgileriyle birlikte Sponsor olarak yer alması  

Sergi katılımcılarının “On-line” Listesi
Paylaşımlı Wi-Fi bağlantısı kullanımı 
Kongre logosunun kullanımı

** Sergi Giriş Kartı aşağıdakileri kapsamaktadır:

Sergi Alanına Tam Erişim (bilimsel program dâhil değil)
Açılış Törenine ve Karşılama Resepsiyonuna erişim
Öğle Yemekleri ve Kahve Araları
*İlave sergi giriş kartları 150 € karşılığında satın alınacaktır.
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SERGİ FIRSATLARI



9m²
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BOOTH PLAN / SERGİ PLANI

Product 
Presentation 

Area

ÜSKÜDAR-2 /418 pax.

MAÇKA / 176 pax

E7
E8

BEYAZIT-744 pax

C1 24 m2B2 24 m2

A7 A8

A2

A3

A4

A5

A6

E1 E2 E4 E5

B3A1

E3

B1 24 m2
D1D6 D5 D4 D3 D2D7

E9 E10

C3

D8
D9

D10
D11

A19

E8

C12 C11 C10 C9

E7
E6

B13 B14

A18

C13

A20

C2 24 m2

A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

C8
D12

B4

B5

B6

B7 B8 B9 B10 B11 B12

C4

C5

C6

C7C14

Exhibition Booth Prices
9 sqm= 00 €
12 sqm= .000 €

What is included?
2 free exhibitor passes or 1 free 
delegate pass
White walls
Fascia name
Standard electricity
1 table, 2 chairs

Sergi Standı Fiyatları
9 m2= 00 €
12 m2= .000 €

Fiyatlara Neler Dâhil?
2 kişilik sergi katılımcısı kaydı ya da 1 
kişilik kongre delege kaydı
Stand için beyaz panel duvarlar
Stand alınlık yazısı
Standart elektrik hizmeti
1 adet masa, 2 adet sandalye

9 m2 12 m2 24 m2



We want to help you achieve your business objectives and service your customer groups. If you would like to suggest other ways in which 
your company would like to be involved with the Congress, please do not hesitate to contact the FIG & CSCE.

The Congress is a unique and prestigious marketing opportunity and we are confident your involvement as a sponsor and/or exhibitor 
will provide your company with exceptional business rewards.

Application forms including terms & conditions will be sent upon request, should you require any further information, please do not hesi-
tate to contact:

Ticari hedeflerinizi gerçekleştirmenizi sağlamak ve müşterilerinize hizmet tedarikinde sizleri başarıya taşımak istiyoruz.  Şirketinizin Kongreye 
katılımına ilişkin tüm öneri ve görüşleri için lütfen FIG & HKMO irtibat kişileriyle iletişime geçiniz. 

Kongre sizler için eşsiz ve prestijli bir pazarlama imkânı sunacaktır ve kongreye sponsor ve/veya sergi katılımcısı olarak katılmanız, şirketinize 
benzersiz ayrıcalıklar tanıyacaktır. 

Katılım şartlarının yer aldığı belge ile başvuru formları, talep üzerine tarafınıza gönderilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

FIG 2018 Secretariat / FIG 2018 Sekreteryası

Ms. Umut Yıldırım 

E-mail: umut.yildirim@mci-group.com

www.fig.net/fig2018

Tel: +90 212 270 06 24

Fax: +90 212 270 06 25
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CONTACT / İLETİŞİM

FIG Office / FIG Ofisi

Ms. Louise Friis-Hansen

Email: louise.friis-hansen@fig.net

www.fig.net

Tel: + 45 3886 1081 

Fax: + 45 3886 0252 



Official PCO
Resmi Kongre Organizatörü


