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IFINSEC 2019 Konferansı Sponsorluk Paketleri 

1. Elmas Sponsor 

- Kayıt masasının yanında afiş (roll-up) yerleştirme. Maksimum 2 adet afiş 

yerleştirilebilecektir. Afiş sponsor firma tarafından sağlanacaktır.   

- Konferans kılavuzunda 2 sayfa renkli reklam.  

- Konferans çantasına firmanın ürün broşürünü (maksimum 6 sayfa) yerleştirme. Ürün 

broşürü sponsor firma tarafından sağlanacaktır.  

- Konferans sırasında, konferans salonlarından birisinde 2 tane 20 dakika süreli konuşma 

yapma. Konuşmalardan birisi ilk gün öğleden önceki, diğeri ise ikinci gün öğleden 

sonraki oturumlar sırasında yapılacaktır.   

- 8 adet ücretsiz konferansa katılım davetiyesi (Sadece Sponsor Firma personeli için 

geçerlidir).  

- Konferans salonlarına afiş yerleştirme. Maksimum 4 adet afiş yerleştirilebilecektir.  Afiş 

sponsor firma tarafından sağlanacaktır.  

- Konferans web sitesi ana sayfasında firma logosu.  

- Konferans çantasında logo.  

- Konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasında logo ve firma tanıtımı (maksimum 

300 kelime).  

- Firma web sitesine konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasından link.  

- Konferans alanındaki panoda logo. 

- Konferans alanındaki backdrop’da logo.   

- Konferans kılavuzunda logo. 

- 3x2 metre tanıtım alanı. Tanıtım alanında, 1 adet 40” ya da daha büyük monitör, 1 adet 

masa, 3 adet sandalye ve 220 Volt elektrik prizi sağlanacaktır. Eğer sponsor firma 

örümcek ya da modüler stand kurmak isterse, bu standın kurulumu, baskısı, 

aydınlatması, demontajı sponsor firmanın kendi tarafından kurulacaktır ve ücreti 

sponsor firma tarafından karşılanacaktır.   

 

2. Platin Sponsor 

- Kayıt masasının yanında afiş (roll-up) yerleştirme. Maksimum 1 adet afiş 

yerleştirilebilecektir. Afiş sponsor firma tarafından sağlanacaktır.    

- Konferans program kılavuzunda 1 sayfa renkli reklam.  

- Konferans çantasına firmanın ürün broşürünü (maksimum 4 sayfa) yerleştirme. Ürün 

broşürü sponsor firma tarafından sağlanacaktır.  
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- Konferans sırasında, konferans salonlarından birisinde 20 dakika süreli konuşma yapma. 

Konuşma konferansın ilk günü öğleden önceki oturumlar sırasında yapılacaktır.   

- 6 adet ücretsiz konferansa katılım davetiyesi (Sadece Sponsor Firma personeli için 

geçerlidir).  

- Konferans salonlarına afiş yerleştirme. Maksimum 2 adet afiş yerleştirilebilecektir.  Afiş 

sponsor firma tarafından sağlanacaktır.  

- Konferans web sitesi ana sayfasında firma logosu.   

- Konferans çantasında logo.   

- Konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasında logo ve firma tanıtımı (maksimum 

250 kelime).  

- Firma web sitesine konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasından link.   

- Konferans alanındaki panoda logo. 

- Konferans alanındaki backdrop’da logo.  

- Konferans kılavuzunda logo. 

- 3x2 metre tanıtım alanı. Tanıtım alanında, 1 adet 40” ya da daha büyük monitör, 1 adet 

masa, 3 adet sandalye ve 220 Volt elektrik prizi sağlanacaktır. Eğer sponsor firma 

örümcek ya da modüler stand kurmak isterse, bu standın kurulumu, baskısı, 

aydınlatması, demontajı sponsor firmanın kendi tarafından kurulacaktır ve ücreti 

sponsor firma tarafından karşılanacaktır.     

 

3. Altın Sponsor 

- Konferans çantasına firmanın ürün broşürünü (maksimum 2 sayfa) yerleştirme. Ürün 

broşürü sponsor firma tarafından sağlanacaktır.  

- Konferans sırasında, konferans salonlarından birisinde 20 dakika süreli konuşma yapma. 

Konuşma konferansın ilk günü öğleden sonraki oturumlar sırasında yapılacaktır.   

- 4 adet ücretsiz konferansa katılım davetiyesi (Sadece Sponsor Firma personeli için 

geçerlidir).  

- Konferans salonlarından birisine 1 adet afiş yerleştirme. Afiş sponsor firma tarafından 

sağlanacaktır.  

- Konferans web sitesi ana sayfasında firma logosu.   

- Konferans çantasında logo.   

- Konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasında logo ve firma tanıtımı (maksimum 

200 kelime).  

- Firma web sitesine konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasından link.   

- Konferans alanındaki panoda logo. 
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- Konferans alanındaki backdrop’da logo.  

- Konferans kılavuzunda logo. 

- 2x2 metre tanıtım alanı. Tanıtım alanında, 1 adet masa, 3 adet sandalye ve 220 Volt 

elektrik prizi sağlanacaktır. Eğer sponsor firma örümcek ya da modüler stand kurmak 

isterse, bu standın kurulumu, baskısı, aydınlatması, demontajı sponsor firmanın kendi 

tarafından kurulacaktır ve ücreti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.     

 

4. Gümüş Sponsor 

- Konferans sırasında, konferans salonlarından birisinde 20 dakika süreli konuşma yapma. 

Konuşma konferansın ikinci günü yapılacaktır.    

- 3 adet ücretsiz konferansa katılım davetiyesi (Sadece Sponsor Firma personeli için 

geçerlidir).  

- Konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasında logo ve firma tanıtımı (maksimum 

150 kelime).  

- Firma web sitesine konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasından link.   

- Konferans alanındaki panoda logo.  

- Konferans alanındaki backdrop’da logo.  

- Konferans kılavuzunda logo. 

- 2x2 metre tanıtım alanı. Tanıtım alanında, 1 adet masa, 3 adet sandalye ve 220 Volt 

elektrik prizi sağlanacaktır. Eğer sponsor firma örümcek ya da modüler stand kurmak 

isterse, bu standın kurulumu, baskısı, aydınlatması, demontajı sponsor firmanın kendi 

tarafından kurulacaktır ve ücreti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.     

 

5. Bronz Sponsor (Limitli sayıda mevcuttur – Tanıtım alanı mevcut değildir) 

- Konferans sırasında, konferans salonlarından birisinde 20 dakika süreli konuşma yapma. 

Konuşma konferansın ikinci günü öğleden sonra yapılacaktır.    

- 2 adet ücretsiz konferansa katılım davetiyesi (Sadece Sponsor Firma personeli için 

geçerlidir).  

- Konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasında logo ve firma tanıtımı (maksimum 

150 kelime).  

- Firma web sitesine konferans web sitesinin Sponsorlar web sayfasından link.   

- Konferans alanındaki panoda logo.  

- Konferans alanındaki backdrop’da logo.  

- Konferans kılavuzunda logo. 

- Bu sponsorluk için tanıtım alanı bulunmamaktadır.      


