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VI. JEOTERMAL KAYNAKLAR 
VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 

SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Sempozyum Bronz Sponsorları

Sempozyum için hazırlanan ve Sempozyum boyunca kullanılacak 
Sempozyum Programı, Sempozyum Bildiriler kitabı, pankart, flama 
ve kırlangıçların temini veya bedelinin ödenmesini kapsamaktadır.
 a- Program Kitapçığı Sponsoru  6.000 TL
 b- Bildiri Özleri Kitabı Sponsoru  5.000 TL
 c- Bildiri Özleri hafıza Kartı  8.000 TL
Program ve Bildiriler Kitabı’nın özel bölümünde katkılarınız ile 
bastırıldığı logonuz ile yer alacaktır. Hafıza kartının içine silinmez 
bir şekilde firma tanıtımınızın yerleştirilmesiinin yanı sıra hafıza 
kartının bir yüzeyi firmanıza ayrılacaktır. Hafıza kartı 400 adet 
yapılacaktır.
 c- Kalem ve Bloknot Sponsoru  1.500 + 1.500 TL
1.000 adet Kalem ve Bloknot isim ve logonuz ile yaptırılacaktır. 
Ayrıca, hazırlanacak teşekkür panosunda, Sempozyum web say-
fasında oluşturulacak sponsorlar bölümünde firma logolarınız yer 
alacak, teşekkür belgesi ve plaket verilecektir.

500 adet sempozyum çantası, logonuz yer alacak şekilde yapılacak 
ayrıca  gümüş sponsorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

Sempozyumun 1. günü akşamında düzenlenecek 500 kişilik Açılış 
Kokteyli davetiyelerinde, salon afiş ve pankartında katkılarınız ile 
yapıldığı ibaresi logonuz ile yer alacak, ayrıca gümüş sponsorlara 
sağlanan olanaklar sunulacaktır.

Sempozyumda “.... ‘nin katkılarıyla” ibaresi salonda bez afiş ve 
flamalarda yer alacaktır. Çağrılı konuşma için hazırlanacak afişle-
rde aynı ibareye yer verilecektir.   

Sempozyumun 3. Günü yapılacak 200 kişilik yemek için salonda yer ala-
cak afiş ve pankartlarda, katkılarınız ile yapıldığı ibaresi logonuz ile yer 
alacak, ayrıca gümüş sponsorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

A - BASKI SPONSORLUĞU

B - SEMPOZYUM ÇANTASI SPONSORLUĞU         12.000 TL

C - GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU      15.000 TL 

D - AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU     16.000 TL 

E - ÇAĞRILI KONUŞMACI SPO.        Yurtiçi 2.000 TL 
            Yurtdışı: 6.000 TL

Firmalarımızın kendi ürün ve hizmet tanıtımlarını yapabilmeleri 
için talebe göre 5-10 m2’lik stant açma imkanı sağlanacaktır.  

Sempozyum Delege Katılımı    

Tanıtım Standı Açılması   750 TL/m2

Kurum, kuruluş çalışanları ve kişiler sempozyuma delege olarak 
katılabilirler. Kayıt ücretini ödeyenlere katılım sertifikası verilecektir.

Erken Kayıt : Son gün 5 Ocak 2018
Delege katılım ücreti: 600 TL
Delege Kayıt Ücretine 3 gün tam pansiyon konaklama, Sempozyum  
dökümanları, aralarda çay-kahve dahildir.

Dış Katılım Ücreti: 250 TL
Sempozyum dökümanları, aralarda çay-kahve ikramları dahildir.  

Öğrenci Katılım Ücreti: 150 TL
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerini kapsamaktadır. Öğle 
yemeği, aralarda çay-kahve ve Sempozyum Dökümanları dahildir.

5 Ocak 2018 Tarihinden itibaren (ve yerinde) yatırılacak kayıt ücretleri 
aşağıdaki gibi olacaktır: 
Delege katılım ücreti: 750 TL
Delege Kayıt Ücretine 3 gün tam pansiyon konaklama, Sempozyum 
dökümanları, toplantı aralarında çay-kahve dahildir.

Dış Katılım Ücreti: 350 TL
Sempozyum dökümanları, gün boyu çay-kahve ikramları dahildir.  

Öğrenci Katılım Ücreti: 200 TL
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerini kapsamaktadır. Öğle 
yemeği, aralarda çay-kahve ve Sempozyum Dökümanları dahildir.

Bildiri Özleri Kitabı Reklam ve Sergi Koşulları
Kurum ve kuruluşlar Sempozyum Bildiri Özleri Kitabına reklam vererek, 
tanıtımlarını yapabilir, sempozyum alanında kuracakları tanıtım 
stantlarında ürün ve makinelerini sergileyebilirler.

Reklam ve Sergi koşullarını http://www.jeotermalsempozyumu.org 
adresinden öğrenebilmek mümkündür.
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Sempozyum Bildiriler Kitabının giriş bölümünde Altın sponsor olarak 
yazılacaktır.

Sempozyum  Bildiriler Kitabının son bölümünde yer alan reklam 
sayfalarında ana sponsor reklamı ilk sırada “Altın Sponsor” 
ibaresi ile yer alacaktır. 

Sempozyum açılışında “Sempozyumumuza Destek Verenler” 
bölümünde “Altın Sponsor” olarak zikredilecektir.

Sempozyum Program kitapçığında yer alan destekçilerimiz 
bölümünde firma logosu “Altın Sponsor” ibaresinin altında yer 
alacaktır. 

Sempozyum çantasına Altın sponsorun bir adet tanıtım broşürü 
konulacaktır. 

Altın sponsor logosu, hazırlanacak teşekkür panosunda ‘Altın 
Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır. 

Sempozyum web sayfasında oluşturulacak sponsorlar bölümünde 
firma logosu ‘Altın Sponsor’ ibaresi ile birlikte yer alacaktır. Firma 
logosuna firmanın web adresi link olarak eklenecektir.

Sergi alanında 8 m2 tanıtım standı tahsis edilecektir. 
Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 
Sempozyum için basılacak bloknotlarda arka kapak içinde 

destekçilerimiz bölümünde firma logosu “Altın Sponsor” ibaresi 
ile birlikte yer alacaktır.

.....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırlanan flamalarda ‘Altın Sponsor’ 
başlığı altına firma logosu yerleştirilecek ve her salona 1 adet 
asılacaktır. 

Altın Sponsor 3 delege için kayıt ücreti ödemeyecektir.

Sempozyum Bildiriler Kitabının giriş bölümünde “Gümüş 
Sponsorlar” olarak yazılacaktır.

Sempozyum  Bildiriler Kitabının son bölümünde yer alan reklam 
sayfalarında “Gümüş Sponsorlar” reklamları alfabetik sırada yer 
alacaktır. 

Sempozyum açılışında “Sempozyumumuza Destek Verenler” 
bölümünde “Gümüş Sponsorlar” olarak zikredilecektir.

Sempozyum Program kitapçığında yer alan destekçilerimiz 
bölümünde firma logosu “Gümüş Sponsorlar” ibaresinin altında 
yer alacaktır. 

Firma logoları hazırlanacak teşekkür panosunda “Gümüş 
Sponsorlar” ibaresi altında yer alacaktır. 

Sempozyum web sayfasında oluşturulacak sponsorlar bölümünde 
firma logosu “Gümüş Sponsorlar”  ibaresi ile birlikte yer alacaktır. 
Firma logosuna firmanın web adresi link olarak eklenecektir.

Sergi alanında 4 m2 tanıtım standı tahsis edilecektir. 
Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 
Sempozyum için basılacak bloknotlarda arka kapak içinde 

destekçilerimiz bölümünde firma logosu “Gümüş Sponsorlar” 
ibaresi ile birlikte yer alacaktır.

.....’ların katkılarıyla ibaresi ile hazırlanan flamalarda “Gümüş 
Sponsorlar”  başlığı altına firma logoları yerleştirilecek ve her 
salona 1 adet asılacaktır. 

21-24 Şubat 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da 
düzenlenecek olan VI. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 
ve Sergisi Sponsorluk şartları aşağıda sunulmaktadır.

Ana sponsorun yanı sıra sunacakları katkılar ile 
Sempozyumumuzun düzenlenmesine destek olacak 
sponsorlarımıza sunulacak olanaklar ve sponsorluk şartları 
aşağıdadır. 

Sempozyum Altın Sponsorluğu Sempozyum  Gümüş Sponsorluğu

Sağlanacak olanaklar Sponsorluk Bedeli: 20.ooo TL

Sağlanacak olanaklar Sponsorluk Bedeli: 15.ooo TL


