3. YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU
SPONSOR KURULUŞ KATILIM KOŞULLARI
SPONSORLUK KOŞULLARI
Ana Sponsorluk 15.000 TL
a. Bildiriler kitabı sponsorlar sayfasında ana sponsor belirtilerek firma ismi ve amblemi yer alacaktır.
b. Bildiriler Kitabının arka kapak sayfasında ana sponsor reklamı yer alacaktır,
c. Sempozyum Salonu girişine 1 adet ana sponsor flaması asılacaktır,
. Flama 100 x 200 cm. boyutlarında firma tarafından hazırlanarak, sempozyum sekreteryası tarafından
gösterilecek yere asılacaktır.
d. 2. Duyuru ile internet tanıtımlarında ana sponsorun ismi, web sayfası adresi ve firma amblemi yer
alacaktır,
e. 20 adet ücretsiz bildiriler kitabı verilecektir,
f. Sempozyum katılımcı çantasında ana sponsor firma logosu basılacaktır.
g. Dosya ve bloknotlara ana sponsor isim, firma amblemi ve web sayfası adresi basılacaktır.
h. Firmanın vereceği tanıtım broşür ve katalogları sempozyum çantası içerisinde dağıtılacaktır.
i. Sempozyum fuaye alanında firma tarafından hazırlanacak 3 dakikalık sessiz tanıtım filmi sempozyum
süresince yayınlanacaktır.
j. Sempozyum fuaye alanında 12 m2.ye kadar stand yeri tahsis edilecektir.
Alt Sponsorluklar 7500 TL
a. Bildiriler kitabı sponsorlar sayfasında alt sponsor olarak firma ismi ve amblemi yer alacaktır.
b. Bildiriler kitabı sempozyum oturum grupları arasında firma reklamı yer alacaktır,
c. Sempozyum Salonu girişine 1 adet alt sponsorların isim ve firma amblemlerinin bulunduğu pankart
asılacaktır.
d. 2. Duyuru ile internet tanıtımlarında alt sponsorların ismi, web sayfası adresi ve firma amblemi yer
alacaktır.
e. 10 adet ücretsiz bildiriler kitabı verilecektir.
f. Sempozyum fuaye alanında firma tarafından hazırlanan 2 dakikalık sessiz tanıtım filmi sempozyum
süresince yayınlanacaktır.
g. Firma tarafından hazırlanacak A4 boyutunda arkalı önlü tek yaprak firma tanıtım broşürü sempozyum
çantası içerisinde dağıtılacaktır.
h. Sempozyum fuaye alanında 6 m2’ye kadar stand yeri tahsis edilecektir.
STAND KİRALAMA KOŞULLARI
Sponsorların dışında sempozyum süresince stand yeri kira bedeli 250 TL/m2.

BİLDİRİLER KİTABI REKLAM KOŞULLARI
Ön İç Kapak
2.500 TL
Arka İç Kapak
2.000 TL
İç Sayfa (Tam)
1.500 TL
İç Sayfa (Yarım)
1.000 TL
 Bildiriler kitabı (17X24) cm boyutunda olacaktır.
 Reklamların baskısı 4 renk CMYK olarak yapılacaktır.
 Reklamlar vektörel olarak dijital ortamda firma tarafından verilecektir.
 Yayınlanacak reklamların önceden yapılmış baskıları varsa baskı sağlığı açısından İMO’ya verilmesi
gerekir.

SPONSOR KURULUŞ BAŞVURU FORMU
FİRMA ADI
ADRESİ
3. Yapı Denetimi Sempozyumu’na
□ Ana Sponsor olarak
□ Sponsor olarak
□ Sempozyum süresince ……… m2 stand yeri kiralayarak
□ Bildiriler Kitabının ………………sayfasına reklam vererek katılmak istiyoruz.
Yukarıda belirttiğimiz seçeneklere karşılık toplam ……………….TL’yi 15 Haziran 2013 tarihine kadar İMO
Ankara Şubesi İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 Nolu hesaba yatırmayı taahhüt ederim.
Tarih
Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
 Eğer Sempozyuma, yukarıdaki seçeneklerden biri ile destekleyici kuruluş olarak katılmak istiyorsanız,
lütfen bu formu doldurarak Sempozyum Sekreteryasına ulaştırınız. Sponsorluklar için ilk başvurular esas
alınacaktır.

