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SPONSORLUK

Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi enerji sektöründe 
günümüz gelişmelerini takip etmek, mevcut sorunlara alternatif 
çözümler aramak ve gelecekle ilgili beklentileri masaya yatırmak 

amacıyla enerji sektörünün profesyonellerini her yıl bir araya getiriyor. 
Yurt içi ve yurt dışından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 

Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
himayelerinde ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 

destekleriyle düzenlenmektedir. 
ISTRADE; TOBB, ELDER, ETD, PETFORM, EÜD, GAZBİR ve GAZİD gibi 

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmektedir.
Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi 

30-31 Mart 2020 tarihlerinde 5. kez Raffles Hotel’de 
enerji sektörünün bir kez daha nabzını tutmak için 

düzenlenecek. 
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Neden Sponsor Olmalısınız

GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜZÜ ARTTIRIN

Ulusal ve sektörel basın başta olmak üzere farklı 
birçok yayın organının zirveye katılımı ile markanızın 
medyadaki görünümü artacak. Markanız zirve ile tüm 
mecralarda birlikte anılacak.

MARKA İMAJINIZI GÜÇLENDİRİN

Zirve, sponsorların ürün ve hizmetlerinin üst 
düzey kamu ve özel sektör delegelerine doğrudan 
tanıtılmasına imkan tanıyarak kurumsal imajınızın 
güçlenmesine katkı sağlayacak.

ALANININ TEK ZİRVESİ İLE ÖZDEŞLEŞİN

Zirve sponsorları tüm ulusal ve uluslararası profesyonellere 
doğrudan ulaşma ve bağlantı kurma imkanı bulacak. Zirve, aynı 
zamanda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek geleceğe 
yönelik bilgi paylaşımında bulunulması ve iş ortaklığı kurulmasına 
da olanak sağlayacak.
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SPONSORLUK

ISTRADE ENERJİ TİCARETİ VE TEDARİĞİ ZİRVESİ 2020 SPONSORLUK ŞARTLARI

Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’ne katılım, aşağıda yer almakta olan hizmetlerin birinin veya 
birkaçının alımı şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Sunulacak Hizmetler:

1. Stant Alanı Tahsisi: Sponsor firmalara sergi alanında sponsorluk tipine göre değişen ölçülerde stant alanı 
tahsis edilecektir. Tüm stant alanları boş olup firmalar bu alanları istedikleri gibi kullanabileceklerdir. Arzu 
edildiği takdirde ücreti karşılığında stant kurulumu organizatör tarafından yapılabilecektir. Stant kurulumu 
için lütfen iletişime geçiniz.
 
2. Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Sahne görsellerinde ve konferans programında sponsor 
firmaların logoları yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal kullanım prensiplerine uygun olarak yer 
alacaktır.)

3. TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: Istrade 2020 de yerli ve yabancı basın mensuplarının 
yapacakları televizyon röportajlarının backdrop’unda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma logoları 
kullanılacaktır.

4. Sergi Alanı Girişinde Roll-Up Kullanımı: Sergi alanı girişinde 1 adet roll-up kullanım hakkı verilecektir.
(Roll-up sponsor firma tarafından temin edilecektir.)

5. Konferans Katılımı ve Öğle Yemekleri: Konferanslara katılım ücretlidir. 2 gün sürecek olan Istrade Enerji 
Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nin ana konferansları için öğle yemekleri de dahil olmak üzere katılım ücreti kişi 
başı 150 € + KDV’dir. Sponsorluk tiplerine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım hakkı verilecektir.

6. Gas&Power Gazetesi Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında yayımlanacak 
olan Gas&Power Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi Özel Sayısında sponsor firmaların sponsorluk 
tipine göre ilan hakkı verilecektir.

7. İnternet Sitesinde Logo Kullanımı: Sponsor firmaların logoları Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi 
resmi sitesi olan www.istradeenerjizirvesi.com adresinde yer alacaktır.

8. Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firmaların logoları konferans katılımcılarına ücretsiz dağıtılacak 
not defterinde firmaların sponsorluk tipine göre logoları yer alacaktır.
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Özel Sponsorluklar:
Yukarıdaki sponsorlukların yanı sıra özel sponsorluk imkânları aşağıdaki gibidir:

• Gala Yemeği Sponsoru  : 25.000 € • Kayıt Alanı Sponsoru  :   7.500 €
• Öğle Yemeği Sponsoru (Günlük) : 10.000 € • Kahve Molası Sponsoru (Günlük) :   5.000 €
• Yaka Kartı ve Boyun İpi Sponsoru : 10.000 € • Oturum Sponsoru   : 10.000 €
• Çanta Sponsoru   : 10.000 €

Sponsorluk Çeşitleri ve Bedelleri*:
• Ana Sponsorluk  • Premium Sponsorluk  • Ev Sahibi Sponsorluğu
• Sektör Sponsorluğu  • Öncü Sponsorluk   • Marka Sponsorluğu 

Stantlı Katılımlar:
•  A Tipi Stant : 10.000 €  •  C Tipi Stant           : 5.000 €   
•  B Tipi Stant :   7.000 €  

1.  Stand Alanı (Boş Alan)

2. Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı

3. TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı

4. Sergi Alanı Girişinde Roll-up Kullanımı

5. Konferans Katılım Hakkı

6. Gas & Power Özel Sayısında Reklam Yayını

7. Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi 
    İnternet Sitesinde Logo Kullanımı

8. Not Defterinde Logo Kullanımı

24m2

✓

✓

✓

8 Kişi

Tam Sayfa

✓

✓

16m2

✓

✓

✓

4 Kişi

Tam Sayfa

✓

✓

12m2

✓

✓

✓

2 Kişi

Yarım Sayfa

✓

✓

Hizmetler                                                                 A TİPİ           B TİPİ            C TİPİ

Sponsorluk içerikleri firmanın istek ve taleplerine göre belirlenmektedir.
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ÖZEL SPONSORLUKLAR

1.Gala Yemeği Sponsorluğu: 25.000 €
30 Mart akşamı düzenlenecek Gala Yemeğine sponsor olan firmaya sağlanacak hizmetler şu şekilde 
olacaktır:
✓ Gala yemeği salonu girişine “............................. tarafından verilen gala yemeğine Hoş Geldiniz” görseli 
konulacaktır.

✓ Her masaya sponsor firmanın masa bayrağı konulacaktır. (Masa bayrakları sponsor firma tarafından karşılanacaktır.)
✓ Gala yemeği salonuna sponsor fima logosunun yer aldığı 4 adet gala yemeği roll-up’ı konulacaktır.

2. Öğle Yemeği Sponsorluğu: 10.000 € (Günlük)
Organizasyonun gerçekleştirileceği 30 - 31 Mart 2020 tarihlerinde 12:30-13:30 saatleri arasında verilecek öğle yemeklerine 
sponsor olan firmaya sağlanacak hizmetler şu şekilde olacaktır:

✓  Yemek alanı girişine “............................ tarafından verilen öğle yemeğine Hoş Geldiniz” görseli  koyulacaktır.
✓ Her masaya sponsor firmanın masa bayrağı koyulacaktır. (Masa bayrakları sponsor firma tarafından karşılanacaktır.)
✓ Öğle yemeği alanına, sponsor fima logosunun yer aldığı 2 adet öğle yemeği roll-up’ı konulacaktır.

3.Yaka kartı ve Boyun İpi Sponsorluğu: 10.000 €
Istrade Enerji Ticaretive Tedariği Zirvesi yaka kartlarında ve boyun iplerinde sponsor firmanın logosu kullanılacaktır.

4. Çanta Sponsorluğu: 10.000 €
Konferans katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak çantaların üzerinde sponsor firmanın logosu kullanılacaktır. Çanta içine 
organizatör tarafından kalem ve not defteri koyulacaktır. Ayrıca sponsor firmanın isteğine bağlı olarak firmanın tanıtım 
broşürleri de çanta içerisine koyulabilecektir.

5.Kayıt Alanı Sponsorluğu: 7.500 €
Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi kayıt alanında sponsor firmanın logosu kayıt alanı bankosu ve kayıt alanı 
backdrop’una uygulanacaktır.

6. Kahve Molası Sponsorluğu: 5.000 € (Günlük)
Fuaye alanında her gün 2 kere gerçekleştirilecek çay, kahve ve yiyecek ikramlarının yapılacağı masalara sponsor firmaya 
ait masa bayrakları koyulacaktır. (Masa bayrakları sponsor firma tarafından karşılanacaktır.) Kahve Molası alanına sponsor 
firma logosunun yer aldığı 3 adet kahve molası roll-up’ı konulacaktır.

7. Oturum Sponsorluğu: 10.000 €
Ana konferans salonu girişine “.......................... tarafından düzenlenen........... oturumu” görselli 1 adet Roll-up koyulacaktır. 
Oturum başlangıcında tarafımızca onaylanan sponsor firma videosunun yayınlanacaktır.

8. Marka Sponsorluğu: 2.500 €
Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde organizasyon görsellerinde logo kullanımı, tv röportaj panosunda logo 
kullanımı, sergi alanı girişinde roll-up kullanımı, 2 delege ücretsiz konferans katılımı, Gas&Power gazetesi özel sayısında 
reklam yayını, resmi internet sitesinde logo kullanımı, not defterinde logo kullanılacaktır.
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KAYIT ALANI

STANT ALANLARI

ÖĞLE YEMEĞİ

OTURUMLAR

GALA YEMEĞİ



SPONSORLUK

Enerji Fuarcılık Organizasyon A.Ş.
Bostancıyolu Cad. Şehit Sk. No: 44 Y.Dudullu 
Ümraniye / İSTANBUL

tel: 0216 466 74 96 
e-posta : info@turkeyenergysummit.com

istradeenerjizirvesi @istradeenerjizirvesi/istradeenerjizirvesi

www.istradeenerjizirvesi.com


