
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi – 2013
CBTF-Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı’ na Katılım Koşulları ve Sponsorluk Kalemleri

Kongre Katılım Ücreti (delege) 150,00 TL
Stant alanı birim fiyatı 350,00 TL/ m²
Tanıtım sunumları birim fiyatı 2.500,00 TL/saat 

Sponsorluk Kalemleri

1. Çanta;  750 adet çanta maliyeti 

- Çantanın iç  kısmında  uygun bir  yerde Firma  ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine  yer 
verilecektir.

- Çanta seçimi Oda ve sponsor firma ile birlikte yapılacaktır.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.
- Sponsor firma çanta içine tanıtım broşürlerini koyabilecektir.
- Sergi  alanında  yer  seçim  önceliğine  sahip  olabilecektir.  Öncelik  sahibi  sırasıyla  sponsorluk 

maliyeti, başvuru tarihi ve tek başına sponsor olma ölçütlerine göre belirlenecektir.

2. Kokteyl; 500 kişilik kokteyl maliyeti

- Kokteyl davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
- Kokteyl salonu Oda ve sponsor firma ile birlikte belirlenecektir.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.
- Sponsor firma kokteyl salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir.
- Sergi alanında,  yer  seçim önceliğine  sahip  olabilecektir.  Öncelik  sahibi  sırasıyla  sponsorluk 

maliyeti, başvuru tarihi ve tek başına sponsor olma ölçütlerine göre belirlenecektir.
- Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir. 

3. Gala Yemeği; 450 kişilik Gala Yemeği maliyeti

- Yemek davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
- Yemek salonu Oda ve sponsor firma ile birlikte belirlenecektir.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.
- Sponsor firma Yemek salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir.
- Sergi alanında,  yer  seçim önceliğine  sahip  olabilecektir.  Öncelik  sahibi  sırasıyla  sponsorluk 

maliyeti, başvuru tarihi ve tek başına sponsor olma ölçütlerine göre belirlenecektir.
- Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir. 

4. Konser; kitlelerce kabul görmüş kişi yada grup tarafından verilecek konser maliyeti  

- Konser davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklamına  yer 

verilecektir.
- Sponsor firma konser salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir. 
- Sergi alanında,  yer  seçim önceliğine  sahip  olabilecektir.  Öncelik  sahibi  sırasıyla  sponsorluk 



maliyeti, başvuru tarihi ve tek başına sponsor olma ölçütlerine göre belirlenecektir.
- Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir.

5. Yaka kartı ve ipi; 1000 adet maliyeti + 15.000.-TL

- Yaka kartı ipinde Sponsor Firma adı yazılacaktır. 
- Yaka kartı ipinin seçimi Sponsor Firma ile birlikte yapılacaktır.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.

4. Bloknot ve Kalem 1000 adet maliyeti + 5.000,00 TL

- Bloknot ve kalemde firma ve Oda logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
- Bloknotun formatı Oda ve sponsor firma ile birlikte belirlenecektir.
- Kongre  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.

7. Kitap Ayracı; 1000 adet maliyeti + 3.000.-TL

- Kitap ayracında firma ve Oda logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
- Kitap ayracının formatı Oda ve Sponsor Firma ile birlikte belirlenecektir.
- Kurultay  sırasında  Delegelere  verilecek  özet  bildiriler  kitabında  Firmanın  reklâmına  yer 

verilecektir.

5. Reklâm Sponsorluğu

- Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler kitabında Sergi alanında yer alan Firmalara 
reklam için birim fiyatı 350,00 TL/ m² karşılığı yer verilecektir.

-  Kongre sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler  kitabında 1000,00 TL karşılığı  Firmaların 
reklamına yer verilecektir.

Not: Sergi alanında yer alan firmaların stantlarında görevlendirecekleri kişilerden aşağıdaki sayılar 
ile belirleyecekleri kişiler ücretsiz delege yapılacaktır.
                  
- 18 m2 nin altında stand alan firmalar için 1 delege,
- 18-24 m2 stand alan firmalar için 2 delege,
- 24 m2 nin üzerinde stand alan firmalar için 3 delege,

 


