
SPONSORLUK 
DOSYASI 



PLATİN SPONSORLUK 

• İlgili sponsor firma tüm mecralarda ‘IDEF 2019 Platin Sponsoru’ olarak ilan edilir.
• Dış alanda ve iç alanda IDEF’19 ile ilgili kullanılan brandinglerde sponsor logosu Platin

Sponsor olarak yer alır.
• Fuar katalog kapağında sponsor bandında firma logosu Platin Sponsor olarak yer alır.
• Fuar kataloğunda sponsor firma ayracı yer alır.
• Verilen tüm billboard reklamlarında ve dergi ilanlarında sponsor logosuna Platin

Sponsor olarak yer verilir.
• Fuar açılış sahnesinde sponsor slaydında sponsor firmanın logosu Platin Sponsor

olarak yer alır.
• Bir önceki sene ziyaretçi datasına iki kere sponsor mailingi yapılır. ( IDEF’19 ile ilgili

yapılan bir mailingte sponsor firmanın Platin Sponsor olduğu ile ilgili bilgiye yer verilir.
Firma ve IDEF’19 da yer alacağı ürünlerine dair bir haber ve fotoğraf yer alır.)

• Fuar öncesi, esnası ve sonrası ulusal ve uluslararası basına servis edilen basın
bültenlerinde sponsor firma logosu Platin Sponsor olarak yer alır.

• Fuar alanında bulunan bayrak direklerinde 6 adet bayrak direği kullanım hakkı verilir.

• IDEF web sitesinin ana sayfasındaki haber alanı altındaki banner alanında hyberlink ile
sponsor firma logosu Platin Sponsor olarak yer alır.

• Katlamalı yerleşim planında sponsor reklamı yer alır.
• Katlamalı yerleşim planında sponsor firma logosu, sponsor bandında Platin Sponsor

olarak yer alır.
• IDEF web sitesi anasayfa promo banner alanında sponsor bannerı yer alır.
• Sponsor firmaya 20 adet açılış öğle yemeği ve 20 adet resepsiyon davetiyesi verilir.
• Fuar sonuç raporunda sponsor logosuna Platin Sponsor olarak yer verilir.
• Fuaye yerleşim planlarında sponsor logosuna Platin Sponsor olarak yer verilir.
• Fuar alanında 4 cepheli 2 adet kolon sponsor firmaya giydirmesi için verilir.
• Işıklı pano (2 adet)
• Fuar alanındaki televizyon ekranlarında firma logosu + stand numarası (günde min. 30

tekrar)
• My Tüyap uygulamasında sponsor reklamı yer alır. (Uygulamadaki yerleşim planı

üzerinde sponsor firma logosu yer alır. Sponsor firmanın bulunduğu lokasyondan
geçen uygulama kullanıcılarına sponsor firma ile ilgili bildirim gönderilir. Tüm
uygulama kullanıcılarına sponsor firmanın standı ile ilgili bildirim gönderilir.

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

1.100.000 TL + KDV



ALTIN SPONSORLUK 

• İlgili sponsor firma tüm mecralarda ‘IDEF 2019 Altın Sponsoru’ olarak ilan edilir.
• Dış alanda ve iç alanda IDEF’19 ile ilgili kullanılan brandinglerde sponsor logosu

Altın Sponsor olarak yer alır.
• Verilen tüm billboard reklamlarında ve dergi ilanlarında sponsor logosuna Altın

Sponsor olarak yer verilir.
• Fuar katalog kapağında sponsor bandında firma logosu Altın Sponsor olarak yer

alır.
• Fuar açılış sahnesinde sponsor slaydında sponsor firmanın logosu Altın Sponsor

olarak yer alır.
• Bir önceki sene ziyaretçi datasına bir kere sponsor mailingi yapılır. ( IDEF’19 ile

ilgili yapılan bir mailingte sponsor firmanın Altın Sponsor olduğu ile ilgili bilgiye
yer verilir. Firma ve IDEF’19 da yer alacağı ürünlerine dair bir haber ve fotoğraf
yer alır.)

• Fuar öncesi, esnası ve sonrası ulusal ve uluslararası basına servis edilen basın
bültenlerinde sponsor firma logosu Altın Sponsor olarak yer alır.

• Fuar alanında bulunan bayrak direklerinde 4 adet bayrak direği kullanım hakkı 
verilir.

• IDEF web sitesinin ana sayfasında site haritası üstündeki banner alanında
hyberlink ile sponsor firma logosu Altın Sponsor olarak yer alır.

• Katlamalı yerleşim planında sponsor firma logosu sponsor bandında Altın Sponsor
olarak yer alır.

• IDEF web sitesi anasayfa alt banner alanında sponsor bannerı yer alır.
• Sponsor firmaya 10 adet açılış öğle yemeği ve 10 adet resepsiyon davetiyesi

verilir.
• Fuar sonuç raporunda sponsor firma logosuna Altın Sponsor olarak yer verilir.
• Fuaye yerleşim planlarında sponsor logosuna Altın Sponsor olarak yer verilir.
• Fuar alanında 4 cepheli 1 adet kolon sponsor firmaya giydirmesi için verilir.
• Işıklı pano (1 adet)
• Fuar alanındaki televizyon ekranlarında firma logosu + stand numarası (günde

min. 10 tekrar)

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

825.000 TL + KDV



YAKA İPİ SPONSORLUĞU 

• Delegasyon ve ziyaretçi yaka iplerinde sponsor firma logosu yer alır.
• Yaka ipi üzerinde IDEF, TSKGV ve sponsor firma logosu beraber yer alır.
• Fuar websitesinde sponsor sayfasında firma logosu Yaka İpi Sponsoru

olarak yer alır.

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

440.000 TL + KDV



WIFI SPONSORLUĞU 

• Wi-fi adı sponsor adı olarak verilir.

• Sponsor logosu internet erişim ana

sayfasında yer alır.

• İnternet erişimi ana sayfasında sponsor adı

yer alır.

• Sponsor internet erişimi ana sayfası arka

planına organizatör onayı ile dilediği görseli

yerleştirebilir.

• Fuar websitesinde sponsor sayfasında firma

logosu Wi-Fi Sponsoru olarak yer alır.

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

110.000 TL + KDV



DELEGASYON ÇANTA SPONSORLUĞU 

• Delegasyon çantası içerisinde sponsor tanıtım

kitine yer verilir.

• Delegasyon çantası üzerinde IDEF logosu

paralelinde sponsor logosuna yer verilir.

• Delegasyon başkanları için ( misafir Başbakan,

Bakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet

Komutanları vb.) yapılacak deri çantalarda

sponsor logosu yer alır.

• Delegasyon başkanları için ( misafir Başbakan,

Bakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet

Komutanları vb.) yapılacak deri çantalar

içerisinde sponsor tanıtım kitine yer verilir.

• Fuar websitesinde sponsor sayfasında firma

logosu Delegasyon Çanta Sponsoru olarak yer

alır.

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

165.000 TL + KDV



AÇILIŞ RESEPSİYONU SPONSORLUĞU 

• Açılış resepsiyonu davetiyesinde sponsor logosu yer alır.
• Açılış resepsiyonunun düzenleneceği davet salonu girişinde sponsor karşılama

masası yer alır.
• Davet salonu girişinde kurulan masada sponsor tarafından promosyon dağıtımı

yapılabilir.
• Davet salonu içerisine sponsor tarafından 3 adet led ekran/kiosk kurulabilir.
• Davet salonu içerisine ve otoparka kırlangıç bayrak ve roll – up vb. branding

materyalleri koyabilir.
• Sponsora 20 adet resepsiyon davetiyesi verilir.
• Fuar web sitesinde sponsor sayfasında firma logosu Açılış Resepsiyonu Sponsoru

olarak yer alır.

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

660.000 TL + KDV



FUAR AÇILIŞ TÖRENİ SPONSORLUĞU 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

550.000 TL + KDV

• Açılış töreni davetiyesinde sponsor logosu yer alır.
• Açılış töreninin düzenleneceği salon ağırlama alanında sponsor karşılama

masası yer alır.
• Sponsor, açılış tören salonu ağırlama alanında kurulacak masada promosyon

dağıtımı yapılabilir.
• Sponsor, açılış tören salonu ağırlama alanında kokteyl düzeni alabilir ve özel

ikramda bulunabilir. (ikram edilecek kanepe vs. gibi ürünlerin üzerinde bayraklı
kürdanlar, içecek ambalajlarında firma brandingi gibi) Kokteyl masalarının
üzerine sponsor masa bayraklarını koyabilir.

• Sponsor tören alanına kırlangıç bayrak asabilir.
• Sahnede sponsor firma logosu yer alır.
• Tören salonunda yer alan misafir koltuklarına sponsor broşürü bırakılmasına

izin verilir.
• Fuar web sitesinde sponsor sayfasında firma logosu Fuar Açılış Sponsoru olarak

yer alır.
• Sponsora 10 adet açılış töreni davetiyesi verilir.



AÇILIŞ ÖĞLE YEMEĞİ DAVETİ  VE PROTOKOL ÖĞLE YEMEKLERİ SPONSORLUĞU 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

330.000 TL + KDV

• Devlet büyüğü adına açılış günü verilen öğle yemeği ve 2.-3. ve 4. günlerde
verilen ziyaretçi protokol, delegasyon, devlet erkanı ve görüşme ofisleri
makamları vb. kişilerin katıldığı öğle yemeklerinin sponsorudur.

• Açılış öğle yemeği davetiyelerinde sponsor logosu yer alır.
• Yemeklerin düzenleneceği salon girişlerinde sponsor karşılama masası yer alır.
• Yemeklerin düzenleneceği salon girişinde kırlangıç, roll-up vb. tanıtım

materyalleri yer alır.
• Sponsor, kurulacak masada promosyon dağıtımı yapabilir.
• Sponsor yemek daveti alanına 3 adet ekran koyabilir. (Bu ekranlarda sponsor

firma kendi tanıtım filmini ve/ve ya ürün tanıtım filmini gösterebilir.)
• Yemek davet alanında bulunan halıların üzerinde sponsor firma logosu yer

alabilir.
• Fuar web sitesinde sponsor sayfasında firma logosu Açılış Öğle Yemeği Daveti

ve Protokol Öğle Yemekleri Sponsoru olarak yer alır.
• Sponsora 10 adet açılış öğle yemeği davetiyesi verilir.



SSB RESEPSİYON SPONSORLUĞU 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır.

165.000 TL + KDV

• SSB resepsiyonu davetiyesinde sponsor logosu yer alır.
• SSB resepsiyonunun düzenleneceği davet salonu girişinde sponsor karşılama 

masası yer alır.
• Davet salonu girişinde kurulan masada sponsor tarafından promosyon

dağıtımı yapılabilir.
• Davet salonu içerisine sponsor tarafından 1 adet led ekran/kiosk kurulabilir.
• Davet salonu içerisine ve otoparka kırlangıç bayrak ve roll – up vb. branding

materyalleri koyabilir.
• Sponsora 5 adet resepsiyon davetiyesi verilir.
• Fuar web sitesinde sponsor sayfasında firma logosu SS      B Resepsiyonu 

Sponsoru olarak yer alır.




