
 

 

 

 

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 

 

ANA SPONSOR             20.000 TL + %8 KDV 

Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Fuar açılışında ana sponsor konuşması yapabilecektir. 

• Kongre programı çerçevesinde “Özel Oturum” düzenleyebilecek ve konuşmacı olabilecektir. 

(*) 

• Ana Sponsora, fuar alanında Ana Sponsor Standı tahsis edilecektir. 

• Ana Sponsorun logosu, www.sanalusimppatentfuarı.org.tr adresinde “Ana Sponsor” için 

ayrılan bölmede yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.  

• Ana Sponsora, www.sanalusimppatentfuarı.org.tr adresinde Fuar Giriş sayfasında banner 

yayınlama hakkı verilecektir. 

• Ana Sponsorun logosu; aşağıda belirlenen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer 

alacaktır.  

➢ E-Bülten, 

➢ E-davetiyeler, 

➢ E-Posta Tanıtımları 

➢ E-medya banner reklamları, 

➢ Yerleşim planı ve bilgi panosu 

(*) Önerdiğiniz “Özel Oturum” için Düzenleme Kurulu ile irtibata geçmenizi rica ederiz.  
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ETKİNLİK SPONSORLUĞU AVANTAJLARI          15.000TL + %8 KDV 

Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Seçilmiş serbest bildirilerin sunulacağı Sempozyum Oturumlarında uygun göreceği bir oturum 
başlangıcında 5 dakika şirket tanıtımı yapabilecektir. (**) 

• Etkinlik Sponsoruna, fuar alanında Etkinlik Sponsoru Standı tahsis edilecektir. 

• Etkinlik Sponsorunun logosu, www.sanalusimppatentfuarı.org.tr adresinde yer alacak ve 

firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.  

• Etkinlik Sponsoruna, www.sanalusimppatentfuarı.org.tr adresindeki Sergi salonunda banner 

yayınlama hakkı verilecektir. 

• Etkinlik Sponsoru logosu aşağıda belirlenen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer 

alacaktır 

➢ E-Bülten, 

➢ E-davetiyeler, 

➢ E-Posta Tanıtımları 

➢ E-medya banner reklamları, 

➢ Yerleşim planı ve bilgi panosu 

(**) Önerdiğiniz “Tanıtım Sunumu” için Düzenleme Kurulu ile irtibata geçmenizi rica ederiz.  

 

OTURUM SPONSORLUĞU AVANTAJLARI             7.000TL + %8 KDV 

Sponsorluk kalemine dahil olan hizmetler; 

• Oturum Sponsoruna, fuar alanında Oturum Sponsoru Standı tahsis edilecektir. 

• Oturum Sponsorunun logosu www.sanalusimppatentfuarı.org.tr adresinde yer alacak ve 

firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.  

• Sponsorun logosu, kendisi için ayrılan bölümde “Oturum Sponsoru” adı ile ve aşağıda belirtilen 

alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır. 

➢ E-Bülten, 

➢ E-davetiyeler, 

➢ E-Posta Tanıtımları 

➢ E-medya banner reklamları, 

➢ Yerleşim planı ve bilgi panosu 

 

 


