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

Delege olan katılımcılar, sunumlara katılımın yanısıra, bildiri 
özleri kitabından, Kurultay armağan ve ikramlarından, açılış 
kokteyli ve öğle yemeğinden, sosyal ve kültürel etkinliklerden 
yararlanacaklardır.

NOT: Kurultay sponsorlarımıza, destek oldukları konuya ve taleplerine 
göre; çanta, yemek, kokteyl, kalem, yayın baskı faturası kesilecektir.

Kurultay Ana Sponsorluğu

Kurultay Yardımcı Sponsorluğu

Kurultay Hizmet Sponsorluğu

69. TÜRKIYE JEOLOJİ KURULTAYI
SPONSORLUK PAKETLERİ 

Tanıtım Standı Açılması   750 TL/m2Kurultay Hizmet Sponsorları

Kurultay için hazırlanan ve Kurultay boyunca kullanılacak Kurul-
tay Programı, Kurultay Bildiri özleri kitabı, pankart, flama ve kır-
langıçların temini veya bedelinin ödenmesini kapsamaktadır.
 a- Program Kitapçığı Sponsoru  4.000 TL
 b- Bildiri Özleri Kitabı Sponsoru  10.000 TL
Program ve Bildiri Özleri kitabının özel bölümünde katkılarınız ile 
bastırıldığı ibaresi logonuz ile birlikte yer alacaktır.
 c- Bildiri Özleri ilan Katkı Payı   1.000 TL
Bildiri Özleri kitabına verilecek ilanınız 1 sayfa olarak yer alacaktır. 
 d- Kalem ve Bloknot Sponsoru  3.000+2.000 TL
3000 adet Kalem ve Bloknot isim ve logonuz ile yaptırılacaktır. 
Ayrıca, hazırlanacak teşekkür panosunda, Kurultay web sayfasın-
da oluşrurulacak sponsorlar bölümünde firma logolarınız yer ala-
cak, Teşekkür belgesi ve plaket verilecektir. 

1000 adet Kurultay çantası, logonuz yer alacak şekilde yapılacak 
ayrıca  co-sponsorlara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

Kurultayun 1. günü akşamında düzenlenecek 500 kişilik Açılış 
Kokteyli davetiyelerinde, salon afiş ve pankartında katkılarınız ile 
yapıldığı ibaresi logonuz ile yer alacak, ayrıca co-sponsorlara sağla-
nan olanaklar sunulacaktır.

Kurultayda “.... ‘nin katkılarıyla” ibaresi salonda bez afiş ve flama-
larda yer alacaktır. Çağrılı konuşma için hazırlanacak afişlerde aynı 
ibareye yer verilecektir.   

“.... ‘nin katkılarıyla” ibaresi Kurultay sırasında verilecek konser 
davetiyesinde, afişlerinde ve sahnedeki bez afişte yer alacaktır.

Kurultayun 3. Günü yapılacak ‘Geleneksel Jeoloji Gecesi’nin dave-
tiyelerinde,  salonda yer alacak afiş ve pankartlarda, katkılarınız ile 
yapıldığı ibaresi logonuz ile birlikte yer alacak, ayrıca co-sponsor-
lara sağlanan olanaklar sunulacaktır.

A - BASKI SPONSORLUĞU

B - KURULTAY ÇANTASI SPONSORLUĞU         20.000 TL

C - GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU      15.000 TL 

D - AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU     15.000 TL 

E - HALK MÜZİĞİ KOROSU/KONSERİ SPONSORLUĞU 5.000 

E - ÇAĞRILI KONUŞMACI SPO.        4.000 TL 
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Kurultay Delegeliği Katılımı   500 TL/Kişi



Kurultay Bildiri Özleri kitabının giriş bölümünde Ana sponsor olarak 
yazılacaktır.

Kurultay Bildiri Özleri kitabının son bölümünde yer alan reklam 
sayfalarında ana sponsor reklamı ilk sırada ana sponsor ibaresi 
ile yer alacaktır. 

Kurultay açılışında “Kurultayumıza Destek Verenler” bölümünde 
ana sponsor olarak zikredilecektir.

Kurultay Program kitapçığında yer alan destekçilerimiz bölümünde 
firma logosu ‘Ana Sponsor’ ibaresinin altında yer alacaktır. 

Kurultay çantasına ana sponsorun bir adet tanıtım broşürü 
konulacaktır. 

Ana sponsor logosu, hazırlanacak teşekkür panosunda ‘Ana 
Sponsor’ ibaresi ile yer alacaktır. 

Kurultay web sayfasında oluşturulacak sponsorlar bölümünde 
firma logosu ‘Ana 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. 
Kurultay için basılacak bloknotlarda arka kapak içinde destekçilerimiz 

bölümünde firma logosu ‘Ana Sponsor’ ibaresi ile birlikte yer 
alacaktır.

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

Kurultay Bildiri Özleri kitabının  giriş bölümünde ‘co-sponsorlar’ 
olarak yazılacaktır.

Kurultay  Bildiri Özleri kitabının  son bölümünde yer alan reklam 
sayfalarında yardımcı sponsor reklamları alfabetik sırada yer 
alacaktır. 

Kurultay açılışında “Kurultayumıza Destek Verenler” bölümünde 
‘Yardımcı Sponsorlar’ olarak zikredilecektir.

Kurultay Program kitapçığında yer alan destekçilerimiz bölümünde 
firma logosu ‘Yardımcı Sponsorlar’ ibaresinin altında yer alacaktır. 

Firma logoları hazırlanacak teşekkür panosunda ‘Yardımcı 
Sponsorlar’ ibaresi altında yer alacaktır. 

Kurultay web sayfasında oluşturulacak sponsorlar bölümünde firma 
logosu ‘Yardımcı 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. 
Kurultay için basılacak bloknotlarda arka kapak içinde destekçilerimiz 

bölümünde firma logosu ‘Yardımcı Sponsorlar’ ibaresi ile birlikte 
yer alacaktır.

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

4-6 Kasım 2015 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek olan 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 
Sponsorluk şartları aşağıda sunulmaktadır.

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

Kurultay Ana Sponsorluğu Kurultay  Yardımcı Sponsorluğu

Sağlanacak olanaklar Sponsorluk Bedeli: 25.ooo TL

Sağlanacak olanaklar Sponsorluk Bedeli: 15.ooo TL

Hatay 2 Sokak No: 21
Kocatepe/ANKARA

Tel: 0312 432 30 85- 0312 435 07 17
Faks: 0312 434 23 88

www.jmo.org.tr             
basinyayin@jmo.org.tr




