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17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı’na Katılım koşulları ve Sponsorluk 

Kalemleri  

 

 

Kurultaya delege katılım ücreti:    250,00.- TL 

 

Sponsorluk Kalemleri 

 

1. 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. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklâmına yer 

verilecektir. 

-  Sponsor Firma kokteyl salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir. 

-  Sergi alanında, yer seçim önceliğine sahip olabilecektir. 

 

Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir. 

 

2.Çanta;  (Delege Sayısına Göre Belirlenecektir. Yaklaşık 1000 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. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklâmına yer 

verilecektir. 

-  Sponsor Firma çanta içine tanıtım broşürlerini koyabilecektir. 

-  Sergi alanında yer seçim önceliğine sahip olabilecektir. 

 

3. Öğlen yemeği paketleri; Günlük 7.000,00.-TL  

-  Kurultay süresince her öğlen Delegeye verilecek olan öğlen yemeği paketlerinin 

üzerinde Sponsor Firma reklamına yer verilecek. 

-  Paketlerin içerisine Sponsor Firma uygun şekilde broşürlerini koyabilecek. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklâmına 

yer verilecektir. 

-  Her gün için yada talep edilen günler için sponsor olunabilecektir. 

-  Günler başvuru sırasına göre belirlenecektir. 

 

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

(sponsor bulunması halinde yapılacaktır.) 

-  Konser davetiyelerinde Firma ve Odanın logolarına ve iletişim bilgilerine yer verilecektir. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklamına yer 

verilecektir. 

-  Sponsor firma konser salonuna istediği şekilde flama vs. asabilecektir.  

-  Sergi alanında, yer seçim önceliğine sahip olabilecektir.  

-  Tek başına bir firma sponsor olmaz ise birden fazla firma ortak sponsor olabilecektir. 

 

 



 

 

5. Yaka kartı ve ipi; 1500 adet maliyeti + karşılıklı görüşmeyle belirlenecek miktar  

-  Yaka kartı ipinde Sponsor Firma adı yazılacaktır.  

-  Yaka kartı ipinin seçimi Sponsor Firma ile birlikte yapılacaktır. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklâmına yer 

verilecektir. 

 

6. Bloknot ve Kalem; 1500 adet maliyeti + 8.000,00.-TL  

-  Bloknot ve kalemde Firma ve Oda logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir. 

-  Bloknotun formatı Oda ve sponsor Firma ile birlikte belirlenecektir. 

-  Kurultay sırasında Delegelere verilecek özet bildiriler CD'sinde Firmanın reklâmına yer 

verilecektir. 
 

7. Kitap Ayracı; 1500 adet maliyeti + 2.500,00.-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 CD'sinde Firmanın reklâmına yer 

verilecektir. 

 

8. Dış Tanıtımlar 

 

- Firmaların yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetlerini tanıtabilmesi ve sahada gerçek 

uygulamalar yapabilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nin 

bahçesindeki açık alanda tanıtım alanları tahsis edilecektir.  

Ücretlendirme şu şekilde olacaktır. 

 

• Kapalı alanda stand alanı satın alan firmalar için : 1000 TL / Saat 

• Diğer firmalar için (Standı olmayan) : 2000 TL / Saat 

 

 

Not: Sponsorluklar başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


