
SPONSORLUK DOSYASI 



PLATİN SPONSOR 

PAKET İÇERİĞİ 

 
 
 

FUAR ÖNCESİ 

1. Online davetiyelerde firma logosu yer alır. 
2. Bir önceki sene ziyaretçi datasına sponsor mailingi yapılır. ( Maden Türkiye 

Fuarı ile ilgili yapılan bir mailingte sponsor firmanın Platin Sponsor olduğu 
ile ilgili bilgiye yer verilir. Firma ve Maden Türkiye Fuarında yer alacağı 
ürünlerine dair bir haber ve fotoğraf yer alır.(x2) ) 

3. Fuar sosyal medya hesaplarında firmanın Platin Sponsor olduğu bilgisi 
yayınlanır.  

4. Fuar ile ilgili ziyaretçi mailinglerinde sponsor logosu alt bantta Platin 
Sponsor olarak yer alır. 

5. Web sitesinde ana sayfa promo banner yayınına yer verilir. 
6. Fuar web sitesi ana sayfası sponsor alt bandında firma logosu Platin Sponsor 

olarak yer alır. 
 

7. Batı1 fuayede Info stand ( 4 panelli örümcek stand + info desk ) 
8. Dış alanda ve iç alanda Maden Türkiye Fuarı ile ilgili kullanılan brandinglerde 

sponsor logosu Platin Sponsor olarak yer alır. 
9. Fuar açılış sahnesinde sponsor slaydında sponsor firmanın logosu Platin 

Sponsor olarak yer alır. 
10. Firmanın standı üzerinde sponsor flaması yer alır (2 adet) 
11. Fuar alanı Batı1 girişte bulunan bayrak direklerinde 6 adet bayrak direği 

kullanım hakkı verilir. 
12. Fuar katalog kapağında sponsor bandında firma logosu Platin Sponsor olarak 

yer alır. 
13. Fuar kataloğunda sponsor firma ayracı yer alır. 
14. Fuaye yerleşim planında sponsor logo bandında firma logosu Platin Sponsor 

olarak yer alır. 
15. Batı1 fuaye firma karşılama sahnesi logo bandında sponsor firma logosu 

Platin Sponsor olarak yer alır. 
16. Fuar alanındaki televizyon ekranlarında firma logosu + stand numarası 

yayınlanır (günde min. 30 tekrar) 
17. Işıklı pano kullanım hakkı verilir. ( 2 adet ) 
18. Katlamalı yerleşim planında sponsor firma logosu, sponsor bandında Platin 

Sponsor olarak yer alır. 
 
 
 

19. Fuar sonuç raporunda sponsor firma logosu Platin Sponsor olarak yer alır. 
 
 

50.000 TL + KDV  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUAR ESNASI 

FUAR SONRASI 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır. 



ALTIN SPONSOR 

PAKET İÇERİĞİ 

 
 
 

FUAR ÖNCESİ 

1. Bir önceki sene ziyaretçi datasına sponsor mailingi yapılır. ( Maden Türkiye 
Fuarı ile ilgili yapılan bir mailingte sponsor firmanın Altın Sponsor olduğu ile 
ilgili bilgiye yer verilir. Firma ve Maden Türkiye Fuarında yer alacağı 
ürünlerine dair bir haber ve fotoğraf yer alır.(x1) ) 

2. Fuar sosyal medya hesaplarında firmanın Altın Sponsor olduğu bilgisi 
yayınlanır.  

3. Fuar ile ilgili ziyaretçi mailinglerinde sponsor logosu alt bantta Altın Sponsor 
olarak yer alır. 

4. Web sitesinde ana sayfa yatay banner yayınına yer verilir. 
5. Fuar web sitesi ana sayfası sponsor alt bandında firma logosu Altın Sponsor 

olarak yer alır. 
 
 

6. Dış alanda ve iç alanda Maden Türkiye ile ilgili kullanılan brandinglerde 
sponsor logosu Altın Sponsor olarak yer alır. 

7. Fuar açılış sahnesinde sponsor slaydında sponsor firmanın logosu Altın 
Sponsor olarak yer alır. 

8. Firmanın standı üzerinde sponsor flaması yer alır. (1 adet) 
9. Fuar alanı Batı1 girişte bulunan bayrak direklerinde 4 adet bayrak direği 

kullanım hakkı verilir. 
10. Fuar katalog kapağında sponsor bandında firma logosu Altın Sponsor olarak 

yer alır. 
11. Batı1 Fuaye yerleşim planında sponsor logo bandında firma logosu Altın 

Sponsor olarak yer alır. 
12. Batı1 fuaye firma karşılama sahnesi logo bandında sponsor firma logosu 

Altın Sponsor olarak yer alır. 
13. Fuar alanındaki televizyon ekranlarında firma logosu + stand numarası 

yayınlanır. (günde min. 10 tekrar) 
14. Işıklı pano kullanım hakkı verilir. ( 1 adet ) 
15. Katlamalı yerleşim planında sponsor firma logosu, sponsor bandında Altın 

Sponsor olarak yer alır. 
 
 

16. Fuar sonuç raporunda sponsor firma logosu Altın Sponsor olarak yer alır. 
 
 

 
35.000 TL + KDV  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUAR ESNASI 

FUAR SONRASI 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır. 



Sponsora Tanınan Haklar Platin Sponsor Altın Sponsor 

 Fuar Öncesi     

Online davetiye firma logosu  X 

Ziyaretçi datasına sponsor 
mailingi 

2 adet 1 adet 

 Fuar sosyal medya hesaplarında 
sponsor duyuruları 

  

 Fuar mailinglerinde sponsor 
logosu 

  

 Web sitesinde  ana sayfa promo 
banner yayını 

 X 

 Web sitesinde  ana sayfa yatay 
banner yayını 

X  

Fuar web sitesi ana sayfası 
sponsor alt bandında firma logo 
yayını 

  

 Fuar Esnası     

Ana fuaye info desk  X 

Dış alan ve iç alan Comvex 
İstanbul ile ilgili kullanılan 
branding sponsor logo bandı 

  

Firma salonunda, stand üzeri 
flama  

2 adet 1 adet 

 Ana giriş bayrak direklerinde 
firma bayrağı 

6 adet 4 adet 

Fuar kataloğunda ayraç  X 

Fuar dev yerleşim planı firma 
logosu 

  

 Fuar sahnesinde sponsor firma 
logosu 

  

 Fuar alanı tv ekranlarında firma 
logosu + maks 2 dk. film 

Günde 30 tekrar Günde 10 tekrar 

 Işıklı Pano 2 adet 1 adet 

Ziyaretçi rehberinde firma logosu   

 Fuar Sonrası     

 Fuar sonuç raporunda firma 
logosu 

  

FİYAT                    50.000 TL + KDV                     35.000 TL + KDV 

KISIT 1 firma ile sınırlıdır. 1 firma ile sınırlıdır. 



YAKA İPİ SPONSORLUĞU 

• Ziyaretçi yaka iplerinde sponsor firma logosuna ve fuar 
logosuna yer verilir. 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır. 

1. 15.000 adet yaka ipi üretimi için geçerlidir. 
2. Yaka ipi özellikleri Tüyap tarafından bildirilecektir. 
3. Sponsor firma, yaka iplerini baskılarını tamamlayıp en geç 29 Kasım 2018 

tarihinde proje yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. 
 
 

PAKET ŞARTLARI 

 15.000 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. 

FİYAT 

*1 firma ile sınırlıdır. 

1. Fuar esnası için geçerlidir. 
2. Görsel özellikleri Tüyap tarafından bildirilecektir. 
3. Sponsor Firma, ilgili görselleri fuardan en geç bir hafta önce Tüyap yetkilisine teslim 

etmekle yükümlüdür. 
 
 

PAKET ŞARTLARI 

 10.000 TL + KDV 



MARKA/ÜRÜN REKLAM PAKETİ 

• Fuar ziyaretçi online davetiyesinde firma logosu yer alır.

• Fuar kataloğunda 2 tam sayfa firma katalog ilanına yer verilir.

• Fuar web sitesinde banner yayını ( fuar bitimine kadar ) yapılır.

• Fuaye kolon giydirme hakkı verilir. (2 adet x 4 cephe )

• Işıklı pano kullanım hakkı verilir. ( 2 adet )

• Fuar alanındaki tv ekranlarında firma logosu veya videosu ( maks. 2 dk) görüntüsü

yayınlanır. (günde 20 tekrar)

FİYAT 

*3 firma ile sınırlıdır.

1. Fuar kataloğunda yer alacak ilan çalışması (A5+5cm taşma/jpeg) en geç 8 Ekim 2018 tarihinde 

müşteri temsilcisine gönderilmelidir.

2. Anlaşma yapılması ardından convertlü vektörel firma logosunun sözleşme imzalanmasını takiben 

müşteri temsilcisine gönderilmesi gerekmektedir.

3. Anlaşma yapılması ardından belirtilen ölçülerde bannerın sözleşme imzalanmasını takiben müşteri 

temsilcisine gönderilmesi gerekmektedir. Ölçü bilgisi müşteri temsilcisi tarafından iletilecektir.

4. Işıklı pano ( duratrans malzeme ) en geç 30 Kasım 2018 tarihinde baskılı olarak müşteri temsilcisine 

teslim edilir. Ölçü bilgisi müşteri temsilcisi tarafından iletilecektir.

5. Fuar alanı televizyon ekranlarında yayınlanacak video mpeg veya m4 formatında, 1280/720 pal

çözünürlüğünde ve maksimum 70 mb büyüklüğünde hazırlanmalı ve en geç  30 Kasım 2018

tarihinde müşteri temsilcisine teslim edilmelidir.

6. Fuaye kolon giydirmeleri için 95cm en x 235cm boy (görünen alan) / 97cm en x 238cm boy (baskı 

alanı ) ölçülerinde laminasyonlu folyo baskı en geç 30 Kasım 2018 tarihinde müşteri temsilcisine 

teslim edilmelidir.

PAKET ŞARTLARI 

 20.000 TL + KDV 




