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SPONSORLUK
Ülkeler arasında hızla artan ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler sonucu,
zamanı verimli kullanmak ve hızlı ulaşım en önemli kavramlar haline
gelmiştir. Ulaşımın yerel boyuttan uluslararası boyuta taşınması
sonucu havacılık ilgi gören ve en çok tercih edilen sektör olmuştur.

SPONSORLUK

Havacılık sektöründeki hızlı büyüme süreci, kaliye personel ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda, havacılık eğitimi veren kurum ve
kuruluşlar sektöre kaliye personel yetiştirmek adına önemli bir yere
sahiptir.
IFTE, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşların uluslararası
düzeyde bilinilirliğini arttırarak işbirliği zemini hazırlamak ve havacılık eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlamak üzere
düzenlenen etkin bir platformdur. IFTE, uçuş okullarına pazara
ulaşmak için geniş bir zemin sunmanın ötesinde, sektörün büyük
oyuncuları ve profesyonelleri ile sizi bir araya getiren muhteşem bir
organizasyondur.
IFTE olarak bu görkemli organizasyonla sizlere sponsorluk ayrıcalığını sunmaktan onur duyuyoruz. Sponsorluk koşullarıyla ilgili
detaylar ekte değerlendirmenize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
ALFA Fuarcılık
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ORGANİZASYON

ORGANİZASYON

Havacılık sektöründeki hızlı büyüme, şirketler arasında işbirliği ve
iletişimi zorunlu hale getirmiştir. Sektöre ilişkin düzenlenen fuarlar,
bu işbirliği zeminini hazırlayarak şirketlerin sektöre entegre olmasını
kolaylaştırmaktadır. ALFA Fuarcılık, özellikle havacılık eğitimi veren
kurumlar, bu kurumlara hizmet sağlayan şirketler ve havacılık
eğitimi almak isteyen adayları bir araya getirmek adına Türkiye’ de
bir ilke imza atmış ve IFTE Havacılık Eğitim Fuarı’nı düzenleyerek
sektöre katkı sağlamayı başarmıştır. Hedemiz; IFTE’yi iki yılda bir
düzenli olarak gerçekleştirmektir.
ALFA Fuarcılık, havacılık sektörüne hizmet veren deneyimli bir
ekip tarafından kurulmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında birçok havacılık
fuarına katılmış, havacılık eğitimi veren kurumlarla ve bu kurumlara
hizmet sağlayıcı şirketlerle çalışmış, üniversitelerde Sivil Havacılık’a
ilişkin seminerlerde öğrencileri bilgilendirmiş olan ALFA Fuarcılık
kurucuları, deneyimlerini Türkiye’nin Havacılık Eğitim Fuarı’nı
düzenleyerek sizlere aktarmayı amaçlamaktadır.
ALFA Fuarcılık, sektöre hizmet veren kurum ve kuruluşların uluslararası düzeyde bilinilirliğini arttırarak işbirliği zemini hazırlamak,
havacılık eğitimlerinin sürekli gelişimine katkı sağlamak ve sektörle
ilgili gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmanız için IFTE Havacılık
Eğitim Fuarı’na sizleri davet etmektedir.
Saygılarımızla,
ALFA Fuarcılık
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SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
• Ana Sponsor
• Altın Sponsor
• Gümüş Sponsor
• Resmi Havayolu Sponsoru
• Bronz Sponsor
• Yaka Kartı Sponsorluğu
• Ziyaretçi Kiti sponsorluğu
• IFTE Review Dergisi Sponsoru
• Ulaşım Sponsoru
• İletişim Sponsoru
• Barkod Otomasyon Sponsoru
• Basın Medya Sponsoru

SON BAŞVURU
TARİHİ

11 MART

IFTE2020

w w w. i f te is t a n b u l. c o m

5

KURUMLARIN, RESMİ MAKAMLARIN VE
BELEDİYENİN DESTEĞİ
Kurumlar ve dernekler olarak IFTE’ye şu tür katkılarda bulunabilirsiniz:
• Web sayfasında IFTE’nin bannerli tanıtımlarına ve haberlerine yer verilmesi,
• IFTE’nin üyelere duyurulması, katılım ve ziyaretleri yönünde teşvik edilmeleri,
• Basılı yayınlarda ilan hakkı verilmesi ve IFTE insertlerinin bulundurulması,
• IFTE’nin, “kurum desteğine” sahip olduğunu kamuoyuna açıklamamız için gerekli
iznin verilmesi.
Belediye olarak IFTE’ye şu tür katkılarda bulunabilirsiniz:
• Fuar tanıtım ve reklam programı çerçevesinde uygun olabilecek reklam alanlarının
tahsisi ve bu yerler için gerekli izinlerin sağlanması,
• Fuarın altyapısı ve tanıtımı için gerekli çalışmalarda destek olunması,
• Fuarın, “kurum desteğine” sahip olduğunu kamuoyuna açıklamamız için gerekli
iznin verilmesi.
Kurumun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen
yerlerde diğer sponsorların logoları ile birlikte destekleyen kuruluşlar için ayrılan
bölümde, “Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar” adı ile yer alacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuar davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-mail tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Fuar kataloğunun içinde teşekkür sayfasında yer alacaktır.
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Ana Sponsor
Sadece bir firma ana sponsor olabilecektir. İlk olumlu cevap veren firma, sponsor olarak kabul
edilecektir.
1. Sponsora, fuar alanında istenilen ebatta modüler stant tahsis edilecektir.
2. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda, Ana Sponsor başlığı ile logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE
tarafından belirlenecektir.)
3. Diğer sponsorluklardan %20 indirim hakkı verilecektir.
4. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve ana sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5. Ana Sponsorun basın bülteni, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacaktır.
6. Ana Sponsora, www.ifteistanbul.com adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
7. Ana Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
8. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde tam sayfa, renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
9. Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda belirlenen
alanlarda, öncelikli olarak “Ana Sponsor” için ayrılan üst bölmede;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• E-medya banner reklamlarında
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli: 20.000 Euro + KDV
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Altın Sponsor
Altın Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir. İlk olumlu cevap veren iki firma sponsor olarak
kabul edilecektir.
1. Sponsora, fuar alanında 24m2 modüler stant tahsis edilecektir.
2. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda sponsor logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından
belirlenecektir.)
3. Diğer sponsorluklardan %15 indirim hakkı verilecektir.
4. Sponsor logosu www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve altın sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5. Altın Sponsorun basın bülteni, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacaktır.
6. Altın Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
7. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde yarım sayfa renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
8. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda
diğer sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Altın Sponsor” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli: 12.500 Euro + KDV

IFTE2020

w w w. i f te is t a n b u l. c o m

8

Gümüş Sponsor
Gümüş Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir. İlk olumlu cevap veren iki firma sponsor olarak
kabul edilecektir.
1. Sponsora, fuar alanında 18m2 modüler stant tahsis edilecektir.
2. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda sponsor logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından
belirlenecektir.)
3. Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir.
4. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve Gümüş Sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5. Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
6. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde 1/4 sayfa, renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
7. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Gümüş Sponsor” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli: 10.000 Euro + KDV
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RESMİ HAVAYOLU SponsorU
Sadece bir firma ana sponsor olabilecektir. İlk olumlu cevap veren firma, sponsor olarak kabul
edilecektir.
1. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda sponsor logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından
belirlenecektir.)
2. Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı verilecektir.
3. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
4. Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
5. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde 1/4 sayfa, renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
6. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli: 10.000 Euro + KDV
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Bronz Sponsor
Bronz Sponsorluk hakları iki firmaya verilecektir. İlk olumlu cevap veren iki firma sponsor olarak
kabul edilecektir.
1. Sponsora, fuar alanında 15m2 modüler stant tahsis edilecektir.
2. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda sponsor logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından
belirlenecektir.)
3. Diğer sponsorluklardan %5 indirim hakkı verilecektir.
4. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve Bronz Sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
5. Bronz Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
6. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde 1/4 sayfa, renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
7. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Bronz Sponsor” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli: 7.500 Euro + KDV
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Yaka Kartı Sponsoru
Sadece bir adet Yaka Kartı Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu
dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Yaka Kartı Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar,
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Tüm katılımcılara üzerinde “Exhibitor” yazılı, ziyaretçilere ise üzerinde “Visitor” yazılı yaka kartları,
boyun bağına takılarak verilecektir.
1. Sponsorun logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
2. 20.000 adet basılacak olan IFTE Review dergisinde 1/4 sayfa, renkli reklam yayınlama hakkı
verilecektir.
3. Sponsorun tasarımını yaptıracağı görsel, yaka kartının arkasında kullanılacaktır.
4. Yaka kartı sponsoru, IFTE tarafından belirlenen adetlerde yaka kartı poşeti ve iplerini temin
etmekle yükümlüdür.
5. Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen
alanlarda;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında
• Yaka kartının önünde
• Yaka kartının boyun bağında yer alacaktır.
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Ziyaretçi Kiti Sponsoru
Sadece bir adet Ziyaretçi Kiti Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu cevap
veren firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Ziyaretçi Kiti Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar,
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Fuar sırasında; ziyaretçilere, sponsorlara, temsilcilere, yerli ve yabancı tüm katılımcılara, basın mensuplarına,
VIP ve protokol misafirlerine verilmek üzere hazırlanacak kit sponsorluğudur.
Ziyaretçi Kiti Sponsorluğu; sponsor logosu ile IFTE logosunun birlikte kullanılacağı içerisinde bloknot,
kalem, IFTE tarafından temini sağlanacak olan IFTE Review dergisi ve ziyaretçi bülteni bulunan çanta
yaptırılmasını ve dağıtılmasını kapsar. Çanta ve içerisindeki ürünler, IFTE ile birlikte seçilecektir.
1. Ziyaretçi Kiti Sponsoru aşağıdaki alanlarda kendi logosunu kullanabilecektir.
• Bloknot ve kalemin üzerinde
• Çantanın ön yüzünde
2. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Ziyaretçi Kiti Sponsoru” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
3. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
4. Tüm basılı ve görsel çalışmalarda sponsor logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından
belirlenecektir.)
5. Sponsor, çanta içerisine bir adet kendi broşürünü koyabilecektir.
*Logo basılı çanta, bloknot ve kalemden oluşan setin üretim maliyetleri sponsora aittir.
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IFTE Revıew DERGİSİ SPONSORU
Sadece bir adet IFTE Review dergisi Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk
olumlu dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
IFTE Review dergisi Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve
koşullar, yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
IFTE Review dergisi, fuar tarihlerinde tüm katılımcılara ve ziyaretçilere dağıtılacaktır. Dergi aynı
zamanda fuar öncesinde belirlenen havacılık sektöründeki tüm şirketlere, yöneticilere, devlet
kurumlarına ve özel okuyuculara gönderilecektir. Dergi tirajı 20.000 adet olacaktır.
Dergi içerisinde tüm katılımcıların tanıtımları bulunacaktır.
IFTE Review dergisi fuar öncesi belirlenen adreslere ücretsiz olarak gönderilecektir.
1. Derginin arka kapağında sponsorun tam sayfa ilanı yer alacaktır.
2. Sponsor firma logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
3. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda
diğer sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “IFTE Review Dergi
Sponsoru” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
*IFTE Review Dergisi Sponsoru, 20.000 adet derginin basım maliyetlerini üstlenecektir.
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ULAŞIM SPONSORU
Sadece bir adet Ulaşım Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu dönüş
yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Ulaşım Sponsoru, kendi araçları ile fuar merkezi–üniversiteler arasında ziyaretçilerin ulaşımını
sağlayacaktır.
Ulaşım Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar,
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
1. Sponsor, araçların dış yüzünü, logo ve marka tanıtımı için kullanabilecektir.
2. Sponsor, fuar ziyaretçilerine araç içinde broşür, katalog ya da promosyon ürünleri dağıtabilecektir.
3. Sponsor logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
4. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Ulaşım Sponsoru” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
*Ulaşım Sponsorluğu için 1. ve 2. maddelerde yer alan tanıtım maliyetleri sponsor firmaya aittir.
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İLETİŞİM SPONSORU
Sadece bir adet İletişim Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu cevap
veren firma sponsor olarak kabul edilecektir.
İletişim Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar,
yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
1. Diğer sponsorluklardan %5 indirim hakkı verilecektir.
2. Sponsor firma logosu www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
3. IFTE Review dergisinde, sponsorun seçeceği bir sayfada tam sayfa renkli ilanı yayınlanacaktır.
4. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda
diğer sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde  “İletişim Sponsoru” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
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BARKOD OTOMASYON SPONSORU
Sadece bir adet Barkod Otomasyon Sponsoru olacaktır. Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk
olumlu dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Barkod Otomasyon Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter) kapsamında seçenek ve
koşullar, yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Barkod Otomasyon Sponsorluğu; tüm ziyaretçilerin kartvizit bilgileri ve davetiyenin arka yüzündeki
bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve bu bilgilerin sisteme girişinin yapılarak, barkodlu giriş
kaydı tutulmasını kapsar.
Sponsor firma sistem cihazlarını, sistemde çalışacak personeli temin edecektir.
1. Diğer sponsorluklardan %5 indirim hakkı verilecektir.
2. Sponsor Logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve barkod otomasyon sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
3. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen yerlerde
diğer sponsorların logoları ile birlikte kendisi için ayrılan bölümde “Barkod Otomasyon
Sponsoru” adı ile;
• Fuar davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-mail tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
• Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
4. Sponsor firma, sistemin kurulu olduğu kayıt - danışma bankosunda organizatörün onayı ile dijital
giydirme ve branding yapabilecektir.
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BASIN MEDYA SPONSORU
Bir adet Basın / Medya Sponsorluğu olacaktır. Basın / Medya Sponsoru 7 ayrı mecrada faaliyet
gösterecektir.
Basın / Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve
koşullar, yapılacak görüşmeler sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
1. Sponsora fuar alanında 12m2 standart stant tahsis edilecektir.
2. Konferans salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda “Basın Medya Sponsoru” adı ile
logosu kullanılacaktır. (Boyutu IFTE tarafından belirlenecektir.)
3. Sponsor firma logosu, www.ifteistanbul.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
4. Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirtilen alanlarda diğer
sponsorların logoları ile birlikte, kendisi için ayrılan bölümde “Basın Medya Sponsoru” adı ile;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuar davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
E-mail tanıtımlarında
E-bültenlerde
E-davetiyelerde
Fuaye alanında yer alan teşekkür panosunda
Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

1/2
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BASIN MEDYA SPONSORLUĞU KOŞULLARI
Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;
TV
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait web
sayfasında fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Kanalın web sayfasında banner yayınlanması.
Radyo
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında kanalda ve kanalın web sayfasında
fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Kanalın web sayfasında banner yayınlanması.
Gazete
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve sonrasında gazetede ve online yayın sitesinde fuar
haberlerine geniş yer verilmesi.
Reklam yayını hakkı verilmesi.
Mecra içinde insert hakkı verilmesi.
Dergi
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında dergide ve online yayın sitesinde
fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Reklam yayını hakkı verilmesi.
Mecra içinde insert hakkı verilmesi.
E- Medya / Portallar
Fuar öncesinde, fuar zamanı ve fuar sonrasında fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.
E- Bülten Dağıtım
Fuar haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması.
Web sitesinde fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında fuara ait haberlere
geniş yer verilmesi.
İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.
Online Medya Pazarlama
Fuar bannerlerinin dağıtım ve yayının sağlanması.
1
11 12/2
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