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Doğalgazın Geleceğine Köprü
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2-3 Kasım 2017 • Haliç Kongre Merkezi

Sponsorluk Paketleri
(4 paket mevcuttur)
Stant
Kongre

Ana Sponsorluk

• 40 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.
• Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.

Medya

• Ulusal ve Uluslararası basına servis edilecek tüm basın bültenlerinde “Ana Sponsor” firma
belirtilecektir.
• INGAS 2017 Resmi PR Ajansıyla beraber “Ana Sponsor” firmaya basın konusunda destek
verilecektir (İlgili “Ana Sponsor” firmanın basın bülteni basına servis edilecektir).

Tanıtım

• Televizyon/Billboard/Gazete/Yayınlar/İstanbul’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş ve
internet üzerinden yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte
“Ana Sponsor” olan firmanın logosu yer alacaktır.
• 55.000 adetlik e-mail datasına 5 kez özel mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten,
firma tarafından hazır edilecektir.

Logo

VIP
Katılım Hakkı
Temsilci
Çantası
Diğer
Ayrıcalık

• Firma logosu ve sponsorluk unvanı VIP etkinlik davetiyelerinde yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında HHB EXPO tarafından belirlenen ölçülerde firmanın
1 tam sayfa renkli ilanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve
sponsorluk unvanı gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu, sponsorluk unvanı ve firma internet
sitesinin linki verilecektir.
• HHB Expo tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu yer alacaktır.
• VIP Executive Lounge alanında Ana Sponsor firmanın logosu özel olarak yer alacaktır.
• 15 adet VIP davetiye verilecektir.
• 2 promosyon ürünü girişte katılımcılara dağıtılacak çantaların içinde yer alacaktır (Sergi
açılışından 3 gün önce sponsor tarafından temin edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri veya
kitapçıklar vb. promosyon ürünlerinde organizatör onayının alınması zorunludur).
• Protokol misafirleri ile Ana Sponsor firma yetkilisine oturma ve yemek düzeninde yer verilecektir.
• Toplantı odası tahsis edilecektir.
• INGAS 2017 Onur ve Danışma Kurulu'nda sponsor firmanın en üst düzey temsilcisinin
ismi yer alacaktır.

Organizasyon

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Sponsorluk Paketleri
(5 paket mevcuttur)

Stant
Kongre
Medya

Titanyum
Sponsorluk

• 30 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.
• Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.
• INGAS 2017 Resmi PR Ajansıyla beraber “Titanyum Sponsor” firmaya basın konusunda destek
verilecektir (ilgili “Titanyum Sponsor” firmanın basın bülteni basına servis edilecektir).

Tanıtım

• Televizyon/Billboard/Gazete/Yayınlar/İstanbul’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş ve
internet üzerinden yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte
“Titanyum Sponsor” olan firmanın logosu yer alacaktır.
• 55.000 adetlik e-mail datasına 3 kez özel mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten,
firma tarafından hazır edilecektir.

Logo

• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında HHB EXPO tarafından belirlenen ölçülerde firmanın
1 tam sayfa renkli ilanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı
yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve
sponsorluk unvanı gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu, sponsorluk unvanı ve firma internet
sitesinin linki verilecektir.
• HHB Expo tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu konulacaktır.

VIP
Katılım Hakkı

• 10 adet VIP davetiye verilecektir.

Temsilci
Çantası

• 2 promosyon ürünü girişte katılımcılara dağıtılacak çantaların içinde yer alacaktır (Sergi
açılışından 3 gün önce sponsor tarafından temin edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri veya
kitapçıklar vb. promosyon ürünlerinde organizatör onayının alınması zorunludur).

Ayrıcalık

• INGAS 2017 Onur ve Danışma Kurulu'nda sponsor firmanın en üst düzey temsilcisinin
ismi yer alacaktır.

Organizasyon

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Altın
Sponsorluk

Gümüş
Sponsorluk

Bronz
Sponsorluk

(8 paket mevcuttur)

(Paketler mevcuttur)

(Paketler mevcuttur)

Stant

Stant

Stant

• 20 m2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır.

• 15 m2 Sergi Standı (Paket Stant)
sağlanacaktır.

• 9 m2 Sergi Standı (Paket Stant)
sağlanacaktır.

Logo

Logo

• INGAS 2017 Program kitapçığında
firma logosu ve sponsorluk unvanı
yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon
uygulamasında firma logosu, firma
bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde
kongre ile ilgili tüm görsellerde
firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında
firma logosu, sponsorluk unvanı ve
firma internet sitesinin linki verilecektir.

• INGAS 2017 Program kitapçığında
firma logosu ve sponsorluk unvanı
yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon
uygulamasında firma logosu, firma
bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde
kongre ile ilgili tüm görsellerde
firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana
sayfasında firma logosu, sponsorluk
unvanı ve firma internet sitesinin
linki verilecektir.

Tanıtım
• 55.000 adetlik e-mail datasına 2 kez
özel mailing gönderimi yapılacaktır.
E-bülten firma tarafından hazır
edilecektir.

Logo
• INGAS 2017 Program kitapçığında
firma logosu ve sponsorluk unvanı
yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon
uygulamasında firma logosu, firma
bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde
kongre ile ilgili tüm görsellerde
firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında
firma logosu, sponsorluk unvanı ve
firma internet sitesinin linki verilecektir.

VIP Katılım Hakkı
• 2 adet VIP davetiye verilecektir.

VIP Katılım Hakkı
• 8 adet VIP davetiye verilecektir.

Temsilci Çantası
• 1 promosyon ürünü girişte katılımcılara
dağıtılacak çantaların içinde yer
alacaktır (Sergi açılışından 3 gün
önce sponsor tarafından temin
edilecektir) (Broşür, el ilanı, bildiri
veya kitapçıklar vb. promosyon
ürünlerinde organizatör onayının
alınması zorunludur).

Organizasyon
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Fotoğraf: Tufan Kartal

Doğalgazın Geleceğine Köprü

www.ingas.istanbul
www.igdas.istanbul

2-3 Kasım 2017 • Haliç Kongre Merkezi

Kongre ve Fuar Mobil
Uygulaması Sponsorluğu

Temsilci Çantaları
Özel Sponsorluğu

(1 paket mevcuttur)

(1 paket mevcuttur)

• Mobil kongre ve fuar uygulaması kongre bilgilerini,
kongre ajandasını ve fuara katılım yapacak olan
firmaların bilgilerini içermektedir. Uygulama kongre
ve oturumların bilgilerini, son haberleri barındıran ve
sosyal medya üzerinden bilgi paylaşan interaktif
bir araçtır.
• Bahsi geçen uygulamalar çeşitli akıllı telefonlarda ve
tablet bilgisayarlarda işlev görebilecektir.

Stant
• 12 m2 Sergi Standı (Paket Stant) sağlanacaktır.

Tanıtım
• INGAS 2017 55.000 adetlik e-mail datasına 3 kez özel
mailing gönderimi yapılacaktır. E-bülten firma tarafından
hazır edilecektir.
• INGAS 2017 fuar alanında Mobil Kongre ve Fuar
Uygulaması sponsoru olan firmanın logosu “özel”
olarak yer alacaktır (3 adet).

Logo
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve
sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma
logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili
tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu,
sponsorluk unvanı ve firma internet sitesinin linki
verilecektir.
• Android ve iPhone uygulamaları için açılış ekranında
sponsor logosu yer alacaktır.
• Uygulamanın her sayfasında sponsor logosu yer
alacaktır.

• Her kongre delegesine kongre malzemelerini içeren
bir delege çantası verilecektir.

Stant
• 12 m2 Sergi Standı (Paket Stant) sağlanacaktır.

Tanıtım
• INGAS 2017 fuar alanında Temsilci Çantaları Özel
sponsoru olan firmanın logosu “özel” olarak yer
alacaktır (3 adet).

Logo
• Firma logosu ve sponsorluk unvanı, (HHB-EXPO
Kongre ve Fuarcılık tarafından temin edilecek) delege
çantalarında etkinlik logosuyla birlikte yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve
sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma
logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili
tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu,
sponsorluk unvanı ve firma internet sitesinin linki
verilecektir.

VIP Katılım Hakkı
• 2 adet VIP davetiye verilecektir.

VIP Katılım Hakkı
• 2 adet VIP davetiye verilecektir.

Organizasyon

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Sponsorluk Paketleri

Yaka Kartı
Özel Sponsorluğu

(1 paket mevcuttur)

• Firma adı ve logosu yaka kartında yer alacaktır. Yaka
kartları kayıtların alındığı alanlarda tüm delegelere ve
ziyaretçilere (sergi ziyaretçilerine ve kongre ziyaretçilerine)
dağıtılacaktır.

Stant
Kongre
Medya

Tanıtım

Logo

VIP
Katılım Hakkı

• 20 m2 Sergi Standı (boş alan) sağlanacaktır.
• Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı verilecektir.
• INGAS 2017 Resmi PR Ajansıyla beraber “Yaka Kartı Sponsor” firmaya basın konusunda destek
verilecektir (ilgili “Yaka Kartı Sponsor” firmanın basın bülteni basına servis edilecektir).
• Televizyon/Billboard/Gazete/Yayınlar ve internet üzerinden yayınlanacak olan tüm reklam
alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte “Yaka Kartı Sponsor” olan firmanın logosu
yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında HHB EXPO tarafından belirlenen ölçülerde firmanın
1 tam sayfa renkli ilanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı
yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili tüm görsellerde firma logosu ve
sponsorluk unvanı gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu, sponsorluk unvanı ve firma internet
sitesinin linki verilecektir.
• 5 adet VIP davetiye verilecektir.

Organizasyon
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VIP Stratejik Öğle
Yemeği Sponsorluğu

Gala Yemeği
Sponsorluğu

(1 paket mevcuttur)

(1 paket mevcuttur)

• 02-03 Kasım 2017 tarihinde VIP ziyaretçiler için öğle
yemeği verilecektir.
• 02 Kasım 2017 VIP öğle yemeğinde sponsor firmaya
15 dakikalık sunum verilecektir.

• Fuarın ikinci günü (03 Kasım 2017) Gala Yemeği
düzenlenecektir (500 VIP kişi) ve ödül töreni ile plaket
takdimi yapılacaktır.
• Gala Yemeği VIP Davetli listesi sponsor firma ile
istişare edilerek hazırlanacaktır.
• Gala Yemeği VIP Davetli listesi LCV’si HHB Expo
tarafından alınacaktır. Tüm katılımcılara içecekler ve
yemek servis edilecektir.

Stant

• 15 m2 Sergi Standı (boş alan) sağlanacaktır.
• Sponsor olunan öğle yemeği alanının girişinde kendi
sergi masanıza sahip olabileceksiniz. Bu durum, size
Forum alanının önemli bir noktasındaki kendi firma
sergi masanızda firmanızın basılı materyallerini ve
hediye, promosyon ürünlerini dağıtma fırsatı verecektir.

Tanıtım

• Öğle Yemeği düzeninde tüm masalarda yer alacak
şekilde Masa Bayrağı konulması hakkı verilecektir.

Logo

• Öğle Yemeği salonlarının girişindeki görsellerde
sponsor firma yer alacaktır.
• VIP öğle yemeği alanına özel giriş olacaktır ve fuar
alanında VIP Kayıt masası olacaktır. VIP Kayıt
masasında sponsor firmasının logosunu yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve
sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Program kitapçığında HHB EXPO
tarafından belirlenen ölçülerde firmanın 1 tam sayfa
renkli ilanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma
logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu,
sponsorluk unvanı ve firma internet sitesinin linki
verilecektir.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili
tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.

VIP Katılım Hakkı

• 8 adet VIP davetiye verilecektir.

Stant
• 20 m2 Sergi Standı (boş alan) sağlanacaktır.
• Sponsor olunan Gala Yemeği alanının girişinde sergi
masanıza sahip olabileceksiniz. Bu durum, size
Forum alanının önemli bir noktasındaki kendi firma
sergi masanızda firmanızın basılı materyallerini ve
hediye, promosyon ürünlerini dağıtma fırsatı verecektir.

Tanıtım
• Hoşgeldiniz banneri sponsor fimanın logosu ile
Gala yemeğinin olacağı alanda yer alacaktır.
• Gala Yemeği düzeninde tüm masalarda yer alacak
şekilde Masa Bayrağı konulması hakkı verilecektir.

Logo
• INGAS 2017 Program kitapçığında firma logosu ve
sponsorluk unvanı yer alacaktır.
• INGAS 2017 Mobil Aplikasyon uygulamasında firma
logosu, firma bilgileri ve tanıtım yazısı yer alacaktır.
• Kongre merkezi ve salon girişlerinde kongre ile ilgili
tüm görsellerde firma logosu ve sponsorluk unvanı
gösterilecektir.
• Kongre internet sitesinin ana sayfasında firma logosu,
sponsorluk unvanı ve firma internet sitesinin linki
verilecektir.

VIP Katılım Hakkı
• 3 adet VIP davetiye verilecektir.

Diğer

• Toplantı odası tahsis edilecektir.

Organizasyon

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

