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STAND ALANI SPONSORLUKLARI / EXHIBITON SPONSORSHIP
9m2 STAND / BOOTH

3.000 €

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 3x3=9m2lik alandır. Bir birim stand
için firmalara 2 indirimli stand görevlisi kayıt hakkı verilecektir. Bu sayı dışında katılacak stand
görevlilerinin katılımcı olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
It includes 9m2 booth and 2 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must
register as participants.

15m2 STAND / BOOTH

Stand No 5: 6.500 €
Stand No 6: 5.500 €

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 3x5=15m2lik alandır. Bir birim stand
için firmalara 2 indirimli stand görevlisi kayıt hakkı verilecektir. Bu sayı dışında katılacak stand
görevlilerinin katılımcı olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
It includes 15m2 booth and 2 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must
register as participants.

25m2 STAND / BOOTH

9.000 €

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 5x5=25m2lik alandır. Bir birim stand
için firmalara 3 indirimli stand görevlisi kayıt hakkı verilecektir. Bu sayı dışında katılacak stand
görevlilerinin katılımcı olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
It includes 25m2 booth and 3 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must
register as participants.
Not: Verilecek indirimli kayıt hakkı konaklamayı kapsamamaktadır. başka bir otelde konaklama
yapılacak ise konaklamasız kayıt paketinin ödenmesi gerekmektedir.
Note: Discount exhibitor registration not include accommodation for above sponsorhip. Those who not
purchase accommodation through the Organizing Secretariat, should pay registration fee as extra.

KONGRE ANA SPONSORU
CONGRESS MAIN SPONSORSHIP

30.000 €

Kongre ana sponsoru olan firmaya aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır;
Congress main sponsor will have below privileges;
*Tek marka tarafından kullanım ücretidir. Birden fazla firmanın talebi olması halinde fiyatlandırma
için TUSAF’a başvurunuz. / This price is for only brand use. If there is more than one company,
please as TFIF for the new price.
• 27m2 stand alanı / Booth as 27m2
• Sahne dekorunda logo / Logo on the stage
• Plazmalarda reklam / Advertisement on plasma screens
• Çanta içi broşür / Bag insert
• Salon içerisinde kırlangıç / Hanged signage in the hall
• Açılışta konuşma yapma imkanı / Presentation speech during the opening session
• 3 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 3 discount prices for registration and accommodation

GALA YEMEĞİ SPONSORU
GALA DINNER SPONSORSHIP

30.000 €

Gala yemeği sponsoru olan firmaya aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır;
Gala dinner sponsor will have below privileges;
•
•
•
•
•
•
•

27m2 stand alanı / Booth as 27m2
Sahne dekorunda logo / Logo on the stage
Plazmalarda reklam / Advertisement on plasma screens
Çanta içi broşür / Bag insert
Salon içerisinde kırlangıç / Hanged signage in the hall
Gala yemeğinde konuşma yapma imkanı / Presentation speech during the gala dinner
2 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 2 discount prices for registration and accommodation

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU
OPENING COCKTAIL SPONSORSHIP

15.000 €

Açılış kokteyli sponsoru olan firmaya aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır;
Opening Cocktail sponsor will have below privileges;
•
•
•
•
•
•

15m2 stand alanı / Booth as 15m2
Sahne dekorunda logo / Logo on the stage
Plazmalarda reklam / Advertisement on plasma screens
Çanta içi broşür / Bag insert
Salon içerisinde kırlangıç / Hanged signage in the hall
1 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 1 discount prices for registration and accommodation

II. GECE EĞLENCESİ SPONSORU
II. NIGHT ENTERTAINMENT SPONSORSHIP

20.000 €

Kongre ara gecesinde organize edilecek aktivite için sponsorluk alınacaktır. İçeriği organizasyon
komitesi ile birliklte belirlenecektir. It will be decided with the organization committee.
•
•
•
•
•

15m2 stand alanı / Booth as 15m2
Sahne dekorunda logo / Logo on the stage
Plazmalarda reklam / Advertisement on plasma screens
Çanta içi broşür / Bag insert
Salon içerisinde kırlangıç / Hanged signage in the hall

GENEL SPONSORLUKLAR
GENERAL SPONSORHIPS
YAKA KARTI ve İPİ / NAME BADGE and LANYARDS

15.000 €

Kongre kapsamında tüm katılımcılara firma logolu yaka kartı ve yaka kartı ipi dağıtılacaktır. Kongre kuralları
gereği tüm katılımcıların yaka kartını takma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca sponsor firmaya plazmada
duyuru yapma, çanta içi broşür ve salonda kırlangıç asma hakkı verilecektir.
Sponsor logo will be printed on name badges and lanyards. And sponsor will have privileges; advertisement
on plasma screens, bag insert and hanged signage in the hall.

KONGRE ÇANTASI / CONGRESS BAG

15.000 €

Katılımcılara dağıtılacak olan çantalara firma logosu basılacaktır. Ayrıca sponsor firmaya plazmada duyuru
yapma, çanta içi broşür ve salonda kırlangıç asma hakkı verilecektir. Çanta iç gözünde sponsor firma logosu
yer alacaktır.
Sponsor logo will be printed inside the bag. And sponsor will have privileges; advertisement on plasma
screens, bag insert and hanged signage in the hall.

ÇANTA İÇİ BROŞÜR / BAG INSERT

1.000 €

Kongre çantasının içerisine broşür koyulabilecektir. Bu sponsorluğu alan firmaların ilgili broşürlerini
organizasyon sekretaryasına kongreden önce bildirilecek sayıda teslim etmeleri gerekmektedir.
Companies can put brochures into congress bag. Brochures shuld provide before the congress to the congress
secretariat.

SALON İÇİ KIRLANGIÇ / HANGED SINGAGE

1.500 €

Toplantı salonu içerisinde firma kırlangıçları asılabilecektir. Bu sponsorluğu alan firmalardan kırlangıçlara
uygun boyutta logo talep edilecek olup, bütünlüğü sağlamak için organizasyon firması tarafından üretimi
yapılacaktır.
Congress secretariat will produce standard signage for sponsor company with company logo and hanged at
the meeting hall.

OTURUM SPONSORLUĞU / SESSION SPONSORSHIP

10.000 €

Kongre kapsamında yapılacak bilimsel program için oturumda yer alma şansı verilecektir detaylar ve
sponsorluk için sekreterya ile irtibata geçiniz.
It will be created with the organizing committee. Please contact with the secretariat for more information.

DUYURU DUVARI / ANNOUNCEMENT WALL

1.000 €

Kongre merkezi girişine kurulacak olan duvarda, digital olarak firma reklamı yayınlanacaktır verilen ücret 1
reklam içindir. Bu sponsorluk desteği ile genel alanlarda sürekli görünür olma imkânı sağlanacaktır.
Company advertisement will be announced on the digital annoucement wall during the exhibition. Price is for
one advertisement.

GENEL SPONSORLUKLAR
GENERAL SPONSORHIPS
BLOKNOT ve KALEM SPONSORLUĞU
NOTEBOOK and PENCIL SPONSORSHIP

7.500 €

Kongre görselli kapak tasarımı ile hazırlanacak bloknot üretimi gerçekleştirilecektir. Arka kapak tasarımı A5
ebatında tam sayfa olarak sponsor firma tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Kongre kalemlerinin
üzerinde firma logosu yer alacaktır.
Sponsor company advertisement will be printed on congress notebook back page as A5 format and logo on
pencil.

ÇAY ve KAHVE MOLASI
COFFEE BREAKS

Cuma Birinci mola / Friday First break: 3.000 €
Cuma İkinci mola / Friday Second break: 4.000 €
Cumartesi Birinci mola / Saturday First break: 3.000 €

Stand alanında verilecek çay kahve molası için sponsorluk alınmaktadır. Sponsor olan firma bayraklarını ve
broşürlerini bu alanda kullanabilecektir. Ayrıca plazma duyurusu, çanta içi broşür ve salon içi kırlangıç asma
imkanı verilecektir.
Announcement of sponsorship in all conference rooms when coffee-break is called. Signage in coffee break
area throughout the exhibit; on service tables during sponsored break. Plasma screen announcement, bag
insert and hanged signage int the hall.

ÖĞLE ve AKŞAM YEMEĞİ / LUNCH and DINNER

3.500 €

Restaurantta verilecek öğle ve akşam yemekleri için sponsorluk alınmaktadır. Sponsor olan firma bayraklarını ve
broşürlerini bu alanda kullanabilecektir. Verilen fiyat bir öğün içindir. Ayrıca plazma duyurusu, çanta içi broşür
ve salon içi kırlangıç asma imkanı verilecektir.
Announcement of sponsorship in all conference rooms when lunch/dinner is called. Signage in area throughout
the exhibit. Plasma screen announcement, bag insert and hanged signage int the hall. Price is per one meal.

DIŞ ALAN SPONSORLUĞU
OPEN AIR SECTION SPONSORHIP

5.000 €

Kongre merkezinden açık havaya çıkılan bölüme koyulacak olan duvarlara firma reklamı alınmaktadır. Sponsor
olan firma bayraklarını ve broşürlerini bu alanda kullanabilecektir.
Company advertisement will be printed on the outside wall, which will be located at the open air section of the
exhibition venue. Sponsor company can use brouchures and flags at this area.

15. YIL SPONSORU
15TH YEAR SPONSORHIP

15.000 €

15. Yıl sponsoru olan firmaya aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır;
15th Year Sponsor will have below privileges;
•
•
•
•
•
•

15m2 stand alanı / Booth as 15m2
Sahne dekorunda logo / Logo on the stage
Plazmalarda reklam / Advertisement on plasma screens
Çanta içi broşür / Bag insert
Salon içerisinde kırlangıç / Hanged signage in the hall
1 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 1 discount prices for registration and accommodation

KAYIT FORMU (1/4)
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi
Kayıt yaptırılan tarihe göre, GALA KONSERİ için ön masalardan arka masalara doğru
misafirlerimize rezervasyon yapılacaktır. Otele giriş esnasında kayıt sıralamaları ve
masa numarasını gösteren gala bileti misafirlerimize teslim edilecektir.
SUENO DELUXE HOTEL
TUSAF ÜYESİ

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

2.900 TL

3.300 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

4.900 TL

5.300 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

3.500 TL

3.900 TL

TUSAF ÜYESİ
5 GÜNLÜK KATILIM

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

4.700 TL

5.400 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

6.700 TL

7.400 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

5.300 TL

6.000TL

TUSAF ÜYESİ OLMAYAN

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

3.500 TL

3.800 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

5.500 TL

5.900 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

4.100 TL

4.500 TL

TUSAF ÜYESİ OLMAYAN
5 GÜNLÜK KATILIM

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

5.300 TL

6.000 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

7.300 TL

8.000 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

5.900 TL

6.600 TL

KONAKLAMASIZ KAYIT
3 Günlük Katılım

2.300 TL

STAND GÖREVLİSİ - İNDİRİMLİ
Tek Kişilik Oda

2.300 TL

KAYIT FORMU (2/4)
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi
Kayıt yaptırılan tarihe göre, GALA KONSERİ için ön masalardan arka masalara doğru
misafirlerimize rezervasyon yapılacaktır. Otele giriş esnasında kayıt sıralamaları ve
masa numarasını gösteren gala bileti misafirlerimize teslim edilecektir.
SUENO GOLF HOTEL
TUSAF ÜYESİ

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

2.750 TL

3.150 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

4.750 TL

5.150 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

3.350 TL

3.750 TL

TUSAF ÜYESİ
5 GÜNLÜK KATILIM

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

4.450 TL

5.000 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

6.450 TL

7.150 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

5.050 TL

5.750 TL

TUSAF ÜYESİ OLMAYAN

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

3.350 TL

3.650 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

5.350 TL

5.750 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

3.950 TL

4.350 TL

TUSAF ÜYESİ OLMAYAN
5 GÜNLÜK KATILIM

8 Şubat 2019 Öncesi

8 Şubat 2019 Sonrası

Tek Kişilik Oda

5.050 TL

5.750 TL

İki Kişilik Oda (toplantı katılımlı)

7.050 TL

7.750 TL

İki Kişilik Oda (aile indirimi)

5.650 TL

6.350 TL

STAND GÖREVLİSİ - İNDİRİMLİ
Tek Kişilik Oda

2.150 TL

KAYIT FORMU (3/4)

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kayıt-Konaklama ücretleri TL olarak, Sponsorluk ücretleri ise EURO olarak ödenecektir.
Kayıt-Konaklama ücretlerine KDV dahildir.
Konaklamalar 3 gecelik paket olup, 25 Nisan giriş, 28 Nisan çıkışı kapsamaktadır.
5 gecelik paket seçeneği 23 Nisan giriş, 28 Nisan çıkış olaraktır.
Oteller herşey dahil sistemi ile çalışmaktadır.
Otellerde sınırlı sayıda oda bulunduğundan, TUSAF otel seçim opsiyonunu dilediği tarihte kaldırma
hakkına sahiptir.
Konaklama paketlerine göre 23 Nisan, 25 Nisan ve 28 Nisan için havalimanı-otel-havalimanı transferleri
dahildir.
Konaklamasız kayıt ücretine; toplantı ve sergiye giriş, kokteyl, gala yemeği ve kongre çantası dahildir.
Aile indirimli ücretlerde ikinci kişi için yaka kartı verilmeyecektir.
İndirimli fiyatlardan stand sponsorluğu yapan firmalar limitli sayıda faydalanabilecektir. Sekreterya ile bu
konuda irtibata geçmenizi rica ederiz.
Serenas Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma
hakkını saklı tutar.
Organizasyon sekretaryası aracılığı ile konaklama almayan kişilerin konaklamasız kayıt seçeneğini
seçmeleri gerekmektedir. Kongre süresince 09:00 - 18:00 saatleri arasında otel konsepti dahilinde
hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Bu tutarı ödemeyen katılımcıların kongre merkezine girişi
sağlanamayacaktır.
İptaller için yazılı olarak talep geçilmesi gerekmektedir. TUSAF tarafından onaylanan iptallerin iade
işlemleri organizasyon bitiminde yapılır.

KAYIT FORMU (4/4)

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 15. Uluslararası Kongre ve Sergisi
Formu 4 sayfa olarak aşağıdaki adrese iletiniz;
Serenas Turizm / Başöğretmen Cad. Mor Orkide Sok. No:3 Küçükbakkalköy, Ataşehir - İSTANBUL
Tel
: +90 216 594 58 26
E-mail : info@2018tusaf.org
Ad Soyad
Firma İsmi
Adres
Şehir
Telefon
E-mail
Fatura Adresi

:______________________________________________________________
:______________________________________________________________
:______________________________________________________________
:_________________________
:_________________________
Fax
:__________________________
:______________________________________________________________
:______________________________________________________________

☐BANKA HAVALESİ
BANKA / ŞUBE
HSBC BANK A.Ş. / ANKARA KURUMSAL ŞUBE
HESAP ADI
SERENAS ULUSLAR ARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.
HESAP (EUR)
TR260012300106100026277399
HESAP (TL)
TR810012300106100026228200
TL ödemelerde, ödeme yapılan günün TCMB efektif satış kuru kullanılmalıdır.
☐KREDİ KARTI
KREDİ KARTI
☐ VISA
☐ MASTERCARD
KART SAHİBİ
KART NO
SON KULLANMA TARİHİ
CVC
Yukarıda seçtiğim kayıt talebi ile ilgili ücreti ve doğabilecek ek ödemeleri kabul ve taahhüt ederim.
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Org. A.Ş. tarafından detaylarını doğru olarak bildirdiğim kredi kartımdan
tahsil edilmesini onaylıyorum.
TARİH
İMZA

SERGİ PLANI
Kayıt yaptırılan tarihe göre, GALA KONSERİ için ön masalardan arka masalara doğru
misafirlerimize rezervasyon yapılacaktır. Otele giriş esnasında kayıt sıralamaları ve
masa numarasını gösteren gala bileti misafirlerimize teslim edilecektir.

