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 STAND ALANI SPONSORLUKLARI / EXHIBITON SPONSORSHIP

    6m2 STAND / BOOTH 3.000 €

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 6m2lik 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 6m2 booth and 2 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must register as 
participants. 

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 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. 

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 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 9m2 booth and 2 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must register as 
participants.

    9m2 STAND / BOOTH 5.000 €

Kongre Merkezi içerisinde bulunan stand alanında tahsis edilecek 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 24m2 booth and 3 discount exhibitor registrations. After this number of participation, must register 
as participants. 

    25m2 STAND / BOOTH  10.000 €

    15m2 STAND / BOOTH 8.000 €



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. 
• 25 m2 stand alanı / Booth as 25 m2 

• 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 
• 6 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 6 discount prices for registration and accommodation

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

• 25m2 stand alanı / Booth as 25m2 
• 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 
• 3 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 3 discount prices for registration and accommodation

17. YIL ÖZEL SPONSORLUĞU / 17 YEARS SPECIAL SPONSORSHIP 27.500 €

17 Yıl Özel Sponsorluğu olan firmaya aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır; 

• 18m2 stand alanı / Booth as 18m2 
• 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 
• 2 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 2 discount prices for registration and accommodation 
• Panel sonrası konuşma yapma hakkı / Right to speak after the panel

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

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU / OPENING COCKTAIL SPONSORSHIP 25.000 €

KONGRE ANA SPONSORU / CONGRESS MAIN SPONSORSHIP 50.000 €

GALA YEMEĞİ SPONSORU / GALA DINNER SPONSORSHIP 40.000 €

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT



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

• 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

15.000 €

Kongre kapsamında tüm katılımcılara firma logolu oda kartı verilecektir. tadır. Ayrıca sponsor firmaya plazmada 
duyuru yapma, çanta içi broşür ve salonda kırlangıç asma hakkı verilecektir.  
And sponsor will have privileges; advertisement on plasma screens, bag insert and hanged signage in the hall 
1 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 1 discount prices for registration and accommodation. 

ŞARJ ÜNİTESİ SPONSORLUĞU / CHARGING UNIT SPONSORSHIP 5.000 €

Kongre merkezinde tüm telefonlara uyumlu 6 adet sarj uniteleri olacaktır. Sponsor firma bu üniteleri kendi 
logosu ile giydirebilecektir. 
There will be 6 charging units compatible with all phones in the congress center. The sponsor firm owns 
these units. You can dress it up with your logo.  

TRANSFER SPONSORLUĞU / TRANSPORTING SPONSORSHIP 10.000 €

Havalimanı ve Kongre merkezi arasında kullanılacak transfer araçlarını sponsor firma logolu giydirme yapılabilecek. 
The transfer vehicles to be used between the airport and the Congress center will be able to be dressed with the 
logo of the sponsor company. 

ODA KARTI SPONSORLUĞU / ROOM CART SPONSORSHIP 12.000 €



GENEL SPONSORLUKLAR GENERAL SPONSORHIPS

YAKA KARTI ve İPİ / NAME BADGE and LANYARDS 20.000 €

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. 
1 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 1 discount prices for registration and accommodation 

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. 
1 kişilik ücretsiz kayıt-konaklama hakkı / 1 discount prices for registration and accommodation

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.

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.

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.

KONGRE ÇANTASI / CONGRESS BAG 20.000 €

ÇANTA İÇİ BROŞÜR / BAG INSERT 1.000 €

SALON İÇİ KIRLANGIÇ / HANGED SINGAGE 1.500 €

OTURUM SPONSORLUĞU / SESSION SPONSORSHIP 10.000 €

SOLD OUT

SOLD OUT



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.  

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.

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.

GENEL SPONSORLUKLAR / GENERAL SPONSORHIPS

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.

Kongre merkezinin içinde kullanılacak yönlendirmelere sponsor olan firmanın logosu kullanılacaktır. 

The logo of the sponsor company will be used for the directions to be used inside the congress center. 

ÇAY ve KAHVE MOLASI  / COFFEE BREAKS              3.000 €

ÖĞLE ve AKŞAM YEMEĞİ / LUNCH and DINNER 5.000 €

DIŞ ALAN SPONSORLUĞU / OPEN AIR SECTION SPONSORHIP 7.500 €

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU 5.000 €

SOLD OUT

SOLD OUT







Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

Üniversiteler Mah., 1598 Cad., A3 Plaza, No: 33, Bilkent Plaza,  
Bilkent, 06800, Ankara TURKEY 

Tel: +90(312) 440 04 54 • Fax: +90(312) 440 03 64  
• E-mail: bilgi@tusaf.org

Kongre Sekreteryası 
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Org. A.Ş 

Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No:13 06550 Yıldız, Çankaya - ANKARA 
Tel: +90 (312) 440 50 11 
Fax: +90 (312) 441 45 64 

Email: info@tusaf2023.org

mailto:info@tusaf2020.org



