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SPONSORLUKLAR  
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Kategori 
Bedel 

Sponsor Sayısı Durum 
(kdv hariç) 

Ana Sponsor 75.000 TL 1 UYGUN 

Açılış Kokteyli Sponsoru 55.000 TL 1 DOLU 

Ana Konuşmacı Sponsoru  45.000 TL 1 DOLU 

Yaka İpi Sponsoru 45.000 TL 1 DOLU 

Platin Sponsor 45.000 TL 2 DOLU 

Altın Sponsor 35.000 TL 3 DOLU 

Gümüş Sponsor  25.000 TL 3 DOLU 

Bronz Sponsor 15.000 TL 5 DOLU 

İletişim ve Teknoloji Sponsoru 15.000 TL 2 DOLU 

Kongre Çanta Sponsoru 15.000 TL 1 DOLU 

Kongre Kitapçık Sponsoru 15.000 TL 1 DOLU 



ANA SPONSOR  
75.000 TL +KDV nakit destek alınır. 
 
Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş ana sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 5 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır, 

 Kongre açılışında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar, 

 Bedelsiz 12 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD tarafından 
gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitelerinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfalarında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında  kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde en üst sırada yayınlanır, 

 Ana sponsor kongre çıkışında kurumsal tanıtım kitini dağıtabilir, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde sponsorlar arasında en başta adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU  
 
55.000 TL+KDV nakit destek alınır. 
 
Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında;  

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır, 

 Kongre açılışında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar, 

 Bedelsiz 10 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) ) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında  kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde Açılış Kokteyl Sponsoru başlığı altında yayınlanır, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Açılış Kokteyl Sponsoru başlığı altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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ANA KONUŞMACI SPONSORU 
 

 

 

 

 

 

45.000 TL+KDV nakit destek alınır. 

 

Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır, 

 Kongre açılışında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar, 

 Bedelsiz 10 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 2 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Ana Konuşmacı Sponsoru başlığı altında  logosu 
yayınlanır, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Ana Konuşmacı Sponsoru başlığı altında adı yer alır. 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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YAKA İPİ SPONSOR  

45.000 TL+KDV nakit destek alınır. 

 

Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır, 

 Yaka ipinde firmanın logosu bulunur. 

 Bedelsiz 10 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 2 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sayfasında sponsor logoları içerisinde  Yaka İpi Sponsoru başlığı altında  
logosu yayınlanır, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Yaka İpi Sponsor başlığı altında adı yer alır. 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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PLATİN SPONSOR 
 

 

 

 

 

 

45.000 TL+KDV nakit destek alınır. 
 

Bu sponsorluk iki kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk iki kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında;  

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır, 

 Kongre açılışında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar, 

 Bedelsiz 10 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 2 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) ) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Platin Sponsoru başlığı altında  logosu yayınlanır, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Platin Sponsor başlığı altında adı yer alır. 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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ALTIN SPONSOR  
 

 

 

 

 

 

35.000 TL +KDV nakit destek alınır. 

 

Bu sponsorluk üç kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk üç kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Kongre açılışında, 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar, 

 Bedelsiz 8 kişilik davetiye hakkı tanınır. 

 Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 1 iç sayfa ilan hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD tarafından 
gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 6 aylık banner reklamını bedelsiz yayınlama hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitesinin sponsorlar sayfalarında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 100 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde Altın Sponsoru başlığı altında logosu yayınlanır, 

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Altın Sponsor başlığı altında adı yer alır, 
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GÜMÜŞ SPONSOR  
 

 

 

 

 

 

25.000 TL+KDV nakit destek alınır. 

 
Bu sponsorluk üç kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk üç kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 

Karşılığında;  

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Bedelsiz 6 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir, 

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde  B bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitesinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 50 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Gümüş Sponsoru başlığı altında  logosu 
yayınlanır,  

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Gümüş Sponsor altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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BRONZ SPONSOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karşılığında;  

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Bedelsiz 4 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) ) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 

tarafından gerçekleştirilir  

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde  B bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 

kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 25 

kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Bronz Sponsoru başlığı altında  logosu yayınlanır,  

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Bronz Sponsor başlığı altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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 15.000 TL +KDV nakit destek alınır. 

 

  Bu sponsorluk dört kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk dört kuruluş sponsor olarak kabul edilir. 

 



İLETİŞİM & TEKNOLOJİ SPONSORU  
 

 

15.000 TL+KDV nakit destek alınır.  

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Bedelsiz 4 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 

tarafından gerçekleştirilir  

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde  B bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 

kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 25 

kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  İletişim & Teknoloji Sponsoru başlığı altında  

logosu yayınlanır,  

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde İletişim & Teknoloji Sponsoru başlığı altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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KONGRE ÇANTA SPONSORU  
 

 

15.000 TL+KDV nakit destek alınır.  

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Bedelsiz 4 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 
tarafından gerçekleştirilir  

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde  B bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı 
tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitelerinin sponsorlar sayfasında 
kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 25 
kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Kongre Çanta Sponsoru başlığı altında  logosu 
yayınlanır,  

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Kongre Çanta Sponsoru başlığı altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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KONGRE KİTAPÇIK SPONSORU  
 

 

15.000 TL+KDV nakit destek alınır.  

 

Karşılığında; 

 

 Kongre alanında stant yeri verilir, 

 Bedelsiz 4 kişilik davetiye hakkı tanınır, 

 Kongre alanı içinde (sahne hariç) sponsor kuruluşun branding faaliyetleri (ücreti karşılığında) ASD 

tarafından gerçekleştirilir  

 www.ambalaj.org.tr web sitesinde  B bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır, 

 www.ambalajkongresi.org / www.packagingcongress.org Kongre web sitesinin sponsorlar sayfasında 

kurumsal logosu yayınlanır, 

 Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan Kongre kitapçığında kongre sponsorlarına teşekkür kısmında 25 

kelimeyi geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır, 

 Kongre alanındaki dekorda, sponsor logoları içerisinde  Kongre Kitapçık Sponsoru başlığı altında  logosu 

yayınlanır,  

 Kongre çantasında broşürü bulunur, 

 Davetiyede logosu bulunur, 

 Basın bültenlerinde Kongre Kitapçık Sponsor başlığı altında adı yer alır, 

 Basın bültenlerinde Sponsorlar başlığı altında adı yer alır. 
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SPONSORLUK BAŞVURULARININ  
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASINI RİCA EDERİZ. 

 

 
ASD Ambalaj Kongresi 2019  

Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi 
Kongre Sekretaryası 

 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Koşuyolu Katip Salih Sokak No. 13 34718 

Kadıköy – İSTANBUL 

Tel:0 216 545 49 48 

Fax:0 216 545 49 47 

kongre@ambalaj.org.tr 

 

www.ambalajkongresi.org ve  www.ambalaj.org.tr 

 

      İlgili kişiler ; Eda YURĞA   –  ASD Satın Alma ve Etkinlik Koordinatörü  

    Sezgin ŞAHİN –  ASD Pazarlama Yöneticisi   
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