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X. AFTERMARKET KONFERANSI

ALTIN SPONSORLUK

GÜMÜŞ SPONSORLUK

75.000TL+KDV

45.000TL+KDV

• Konferans sahnesinde sponsor firmaya ait logonun yer alması

• Konferans ile ilgili tüm yazılı ve görsel malzemelerde firma logosu ile yer alınması (Konferans programı 
bilgilendirme, dijital konferans kitapçığı, yaka kartı)

• Konferans kayıt masasında sponsor logosuna yer alması

• Konferansa ait yönlendirme ekipmanlarında, sponsor logosunun yer alması

• Konferans salonu içerisinde sahne harici alanda 2 adet banner/roll-up bulundurulması

• Konferans katılımcı listesinin paylaşılması

• Konferansa ve akşam yemeğine 4 kişilik ücretsiz katılım

• Konferans sponsoruna, dağıtılacak seminer kitine 3 adet broşür ve promosyon koyma hakkı verilecektir.

• Fuaye alanına 4 m x 3 m boyutunda stand kurulması

*Roll – up firma tarafından getirelecektir ve ölçüsü 1mx2m ebatlarında olması gerekmektedir. Belirtilen ebatlar 
dışında olan roll-upların açılmasına müsade edilmeyecektir.

**Kurulacak olan alanınız için tarafınıza 1 adet banket masa ve standınızda kullanılmak üzere iki adet sandalye 
verilecektir. Stand, sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.
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• Konferans ile ilgili tüm yazılı ve görsel malzemelerde firma logosu ile yer alınması (Konferans programı 
bilgilendirme, dijital konferans kitapçığı, yaka kartı)

• Sponsora, sahne görselinde logosu ana sponsordan sonra olmak üzere, yer alma hakkı verilecektir.

• Konferansa ve akşam yemeğine 3 kişilik ücretsiz katılım

• Konferans sponsoruna, dağıtılacak seminer kitine 2 adet broşür ve promosyon koyma hakkı verilecektir.

• Fuaye alanına 3 m x 2 m boyutunda stand kurulması

**Kurulacak olan alanınız için tarafınıza 1 adet banket masa ve standınızda kullanılmak üzere iki adet sandalye 
verilecektir. Stand, sponsor firma tarafından hazırlanacaktır



X. AFTERMARKET KONFERANSI

BRONZ SPONSORLUK

35.000TL+KDV

30.000TL+KDV

• Konferans ile ilgili tüm yazılı ve görsel malzemelerde firma logosu ile yer alınması (Konferans programı 
bilgilendirme, dijital konferans kitapçığı, yaka kartı)

• Konferansa ve akşam yemeğine 2 kişilik ücretsiz katılım

• Fuaye alanında, firma logo ve reklamının yer aldığı 2 adet roll-up hakkı verilecektir.

*Roll – up firma tarafından getirelecektir ve ölçüsü 1mx2m ebatlarında olması gerekmektedir.
Belirtilen ebatlar dışında olan roll-upların açılmasına müsade edilmeyecektir.

• Sponsor firmaya etkinlik mekanının ana fuaye alanında konferans süresince 2x2m stand tahsis 
edilmesi. Sponsor firmaya konferans süresince standında ürün tanıtma hakkı tanınması.

www.taysadaftermarket.com

STAND SPONSORLUĞU

**Stand TAYSAD tarafından organize edilecek olup, Aftermarket logosu ve firma logosu yer 
alacaktır.
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X. AFTERMARKET KONFERANSI

ÇANTA SPONSORLUĞU

7.500TL+KDV

• Tüm konferans katılımcılarına ücretsiz olarak verilecek olan Konferans Çantası içerisinde broşürünüz 
ve/veya tanıtım promosyonunuz ile yer alabilme imkânı sunulmaktadır.

• Çanta sponsoruna, dağıtılacak seminer kitine 1 adet broşür ve promosyon koyma hakkı verilecektir.

• Bu fırsat maksimum 10 firma için geçerlidir.

**Tanıtım broşürleri ve promosyonlar sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.

Bilgi ve Başvuru için
Burak ŞAHİN
Operasyon Sorumlusu

E-mail: burak@taysad.org.trTel: + 
90 262 658 98 18 Fax : + 90 262 
658 98 39http://
www.taysadaftermarket.com

Banka Bilgileri

Sponsorluk dosyasında yer alan fiyatların ödemeleri, KDV 
eklenerek aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. 
TAYSAD İKTİSADİ İŞLETMESİ
Türkiye Iş Bankası GOSB Şubesi, Şube kodu: 2429 Hesap 
No.: 43978
IBAN: TR22 0006 4000 0012 4290 043978

* Sponsorluk hizmetinden yararlanacak firmaların, ücretini 
ilgili hesaba “X. Aftermarket Konferansı Sponsorluk Bedeli” 
açıklaması ile yatırmalarını rica ederiz.
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