
SPONSORLUKLAR

Stant • 50 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.

Konferans • Konferansta 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.

Reklam • Sosyal medya mecralarında sesli ve görüntülü olarak ‘‘Ana Sponsorluk ’’belirtilecektir. 
• Fuar Alanı giriş bankosunun yanına banner reklam çalışması yaptırılacaktır. 

Tasarım .........................tarafından gönderilecektir. 
• Fuar catering alanında  ................. yelken bayraklarına yer verilecektir.

ANA SPONSORLUK İÇERİĞİ
(Tek Ana Sponsor Olacaktır)

Tanıtım • Billboard/Basılı Yayınlar/Ankara’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş ve internet üzerinden 

yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte “Ana Sponsor” olan 

firmanın  logosu ilk sırada yer alacaktır. 

• 45.000 adetlik e-mail datasına 3 kez özel mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten, firma 

tarafından hazır edilecektir.

Logo • CITYTECH  2020  Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır. 

• CITYTECH 2020  Fuar Katılımcı Kataloğunda INFO FAIR tarafından belirlenen ölçülerde 
firmanın ön kapak özel tasarımlı renkli ilanı yer alacaktır. 

• Konferans merkezi ve salon girişlerinde konferans ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve 

sponsorluk ünvanı gösterilecektir. 

• INFO FAIR tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu konulacaktır.

VIP • 20 adet VIP davetiye verilecektir.

Temsilci Çantası • 2 promosyon ürünü girişte katılımcılara dağıtılacak çantaların içinde yer alacaktır (Sergi 

açılışından 3 gün önce sponsor tarafından temin edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri veya kitapçıklar 

vb. promosyon ürünlerinde organizatör onayının alınması zorunludur).

Bütçe • 75.000 TL + KDV

ANA SPONSOR

NOT: İLK BAŞVURU YAPAN FİRMA SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.



Katılımcı ve ziyaretçi yaka iplerine ve yaka kartlarına  sponsor adı ve logosu basılacak
80.000 adet ip ve yaka kartı için her bir kart ve ip 0,55TL +KDV den hesaplanacaktır

Anons aracının bir camı sponsora ayrılacak
Gezilen tüm köylere sponsor firma broşürü dağıtılacaktır

İlçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret odaları, tarım kredi kooperatifleri ve üretici birlikleri aracılığı 
ile gelen otobüslerin önüne 100x150 ebatında brandaya sponsor firma ismi ve logosunun basılacak ( ……. 
Katkılarıyla AGROTEC 2020, ….. ziraat odası önder çiftçileri)

Odalar ve birlikler ile gelen çiftçilere verilen kumanyalar ile beraber sponsor broşürü verilecek

YAKA KARTI SPONSORU

ANONS ARACI SPONSORU

ZİYARETÇİ ARAÇLARI 

KATILIMCI KATALOĞU REKLAM ÜCRETLERİ

SPONSORU

Sponsorluk bedeli 44.000 + KDV 

Sponsorluk bedeli 50.000 + KDV 

Ziyaretçi aracı sponsorluk bedeli 40.000 TL + KDV ( 20.000TL nakit + 20.000TL AKARYAKIT)

SPONSORLUKLAR

Arka Kapak Renkli      : 6000 TL + KDV

Kapak İçleri Renkli       : 5000 TL + KDV

İç Sayfalar Renkli            : 4000 TL + KDV

Reklam filmleri, reklam veren tarafından gönderilmelidir.



SPONSORLUKLAR

ALTIN SPONSOR

Stant • 40 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.

Konferans • Konferansta 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.

Tanıtım • Televizyon/Billboard/Basılı Yayınlar/Ankara’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş ve internet 

üzerinden yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte “Altın Sponsor” 

olan firmanın logosu yer alacaktır.

• 45.000 adetlik e-mail datasına 3 kez özel mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten, firma tarafından 

hazır edilecektir.

Logo • CITYTECH 2020  Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır. 

• CITYTECH 2020  Program kitapçığında INFO FAIR tarafından belirlenen ölçülerde firmanın 1 tam 

sayfa renkli ilanı arka kapak sayfasında yer alacaktır.

• Konferans merkezi ve salon girişlerinde konferans ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk 

ünvanı gösterilecektir. 

• INFO FAIR tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu konulacaktır.

VIP • 15 adet VIP davetiye verilecektir.

Temsilci Çantası • 2 promosyon ürünü girişte katılımcılara dağıtılacak çantaların içinde yer alacaktır (Sergi açılışından 

3 gün önce sponsor tarafından temin edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri veya kitapçıklar vb. promosyon 

ürünlerinde organizatör onayının alınması zorunludur).

Bütçe • 60.000 TL + KDV

SPONSORLUK İÇERİĞİ
(Üç Altın Sponsor Olacaktır)

NOT: İLK BAŞVURU YAPAN FİRMA SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.



SPONSORLUKLAR

GÜMÜŞ SPONSOR

NOT: İLK BAŞVURU YAPAN FİRMA SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Stant • 30 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.

Konferans • Konferansta 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.

Tanıtım • Televizyon/Billboard/Basılı Yayınlar/Ankara’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş ve internet 

üzerinden yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte “Gümüş Sponsor” 

olan firmanın logosu yer alacaktır.

• 45.000 adetlik e-mail datasına 3 kez özel mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten, firma tarafından 

hazır edilecektir.

Logo • CITYTECH 2020  Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır. 

• CITYTECH 2020  Program kitapçığında INFO FAIR tarafından belirlenen ölçülerde firmanın 1 tam 

iç sayfa renkli ilanı yer alacaktır.

• Konferans merkezi ve salon girişlerinde konferans ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk 

ünvanı gösterilecektir. 

• INFO FAIR tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu konulacaktır.

VIP • 10 adet VIP davetiye verilecektir.

Temsilci Çantası • 2 promosyon ürünü girişte katılımcılara dağıtılacak çantaların içinde yer alacaktır (Sergi açılışından 

3 gün önce sponsor tarafından temin edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri veya kitapçıklar vb. promosyon 

ürünlerinde organizatör onayının alınması zorunludur).

Bütçe • 45.000 TL + KDV

SPONSORLUK İÇERİĞİ
(Beş Gümüş Sponsor Olacaktır)

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.


