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Bina Girişi Kolonları
Ziyaretçi girişi önünde bulunan bina kolonlarında, fuarın girişinden itibaren hizmetlerinizin 
fark edilmesini sağlayabiliriz. Kolonların 4 cephesinde bulunan tanıtım panolarında 
kullanılacak logo ve / veya ilan görselleri, istenilen ölçü ve formatta hazırlandıktan sonra 
baskı ve uygulama için tarafımıza  gönderilir.

4 cephe Kolon giydirme bedeli / adet 
1.750 ¤ / euro

Bayrak Direkleri
Salon girişinde Katılımcı tanıtımları için ayrılmış bayrak uygulamalarıyla markanızın fark 
edilmesini sağlayabilirsiniz. Sadece Katılımcı’ya sunulacak olan bu gösterişli tanıtım 
seçeneği çerçevesinde her bir Katılımcı 3 adete kadar bayrak görseli kullanılabilir. Bayrak 
için kullanılacak logo ve / veya ilan görselleri, istenilen ölçü ve formatta hazırlandıktan 
sonra baskı ve uygulama için tarafımıza gönderilir.

Bayrak  / adet
500 ¤ / euro

Mobil Reklam 
Fuar alanında firmanızın tanıtımını gerçekleştirecek maskot, patenli görevli ya da 
anketörlerle çalışmanız ile standınıza dikkat çekebilmenize hem de ziyaretçilerle sıcak 
ilişkiler kurabilmenize etki eder. Alanda dolaşacak mobil tanıtımcılar, giriş fuayesinde ve 
şirketin bulunduğu salonda tanıtımlarını yapabilir. Salonda ve fuayede maksimum 5 mobil 
tanıtım görevlisi yer alacağından, bu reklam aracı, başvuru sırasına göre sağlanır. Mobil 
reklam sağlayıcıları onayımıza tabiidir. 

Mobil reklam /adet
1.000 ¤ / euro

Ziyaretçi Yaka Kartı Bantı 
Tüm ziyaretçilerin taşımak zorunda olduğu yaka kartları kurdelalarını da şirketinizin 
tanıtımı için değerlendirebilirsiniz. Tüm fuar içinde görünürlüğünüzü etkin şekilde 
artıracak kart kurdelaları, aşağıda belirtilen detaylarda tarafımızdan hazırlanır.

Yaka kartı bant
5.000 ¤ / euro 

Yaka Kartı
Kart Üzeri Fuara gelen tüm ziyaretçilere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu yaka kartları 
verilir. Yaka kartı üzerinde kullanacağınız şirket logonuz ile herkesin şirketinizin adını 
yakından tanımasını sağlamış olursunuz. Yaka kartlarının üretimi aşağıda belirtilen 
tarafımızdan yapılır.

Yaka kartı logo 
6.000 ¤ / euro 
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Giriş Hostesi Üniformaları 
Fuar süresince sadece bir markaya sunulacak bu tanıtım hizmeti ile karşılama yapan 
organizasyon görevlilerinin tulumlarında firma ismi ve / veya logonuzu kullanabilir; 
fuarın ev sahiplerinden biri gibi algılanma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Firma ismi ve / 
veya logonuzu göndererek, bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bu tanıtım fırsatı için 
üzerinde firma logosunun yer aldığı görevli giysileri tarafımızdan yaptırılacaktır. 

Üniforma logo kullanımı
4.000 ¤ / euro 

Fuar Tanıtım Torbaları 
Fuarda farklı noktalarda fuar kataloglarının taşınmasını kolaylaştıracak bez torbalar ile 
ziyaretçilere - fuar süresince işlevsel bir araç vererek çlaışmalarını kolaylaştırmış olursunuz. 
Bir yüzünde T19 logosunun yer aldığı bez torbaların diğer yüzünü tanıtım amaçlı kullanmak 
için, tercih edilen görselin uygun boyut ve formatta tarafımıza ulaştırılması yeterlidir.

Fuar Çanta/ tek yüzey
10.000 adet 4.000 ¤ / euro

Led duvar ekranları
Fuar fuayelerinde ve salon girişlerinde bulunan ekranlarda, fuar duvarlarında fazla sayıda 
“şirkete özel” tanıtım alanı bulunmaması nedeniyle, değerli bir tanıtım ve yönlendirme 
aracıdır. reklam veren tarafından aşağıda belirtilen ölçülerde hazırlanıp, teslim edilir. 
Uygulama tarafımızdan yapılır.

Led ekran  Kod 
Code 

Adet
 Piece

Ölçü 
Size

Bedeli (TL) / Adet 
Price (€) / Piece

10 sn Logo 
gösterimi 

  300 ¤ / euro

90 sn film 
gösterimi

800 ¤ / euro

Plan logo kullanımı   
300 ¤ / euro

Duvar Flamaları
Fuar alanında giriş alanları ve geçiş
koridorlarında asılan, firmanızın adını ve
logosunu taşıyan bayraklar ile standınıza
daha fazla ziyaretçi çekebilirsiniz.

Duvar flamaları 
   400 ¤ / euro 
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Fuar Kataloğu 
Fuar katılımcılarının ürün, hizmet, marka ve kimlik bilgilerinin yer aldığı fuar kataloğunu 
hazırlayarak, fuar süresince ve sonrasında tüm stand katılımcılarına ve  acente katılımcılarına 
kamu kuruluşlarına, üniversite kütüphanelerine, sektör, dernek ve birliklerine bedelsiz 
dağıtılır. Her sektör profesyonelinin arşivinde yer alan bu sektör rehberinde yer almak, 
tanıtımın sadece fuar süresince değil yıl boyunca sürmesi için benzersiz bir fırsat sunar. 
İlanlar,  sözleşmede belirtilen tarihlerde ve teknik özelliklerde tarafımıza teslim edilir.

İç yarım sayfa 250 € / euro

İç tam sayfa 400 € / euro

İç 2 sayfa 700 € / euro

Ön kapak içi 900 € / euro

Ön kapak içi 2 sayfa 1.200 € / euro

Arka kapak içi 1.000 € / euro

Arka kapak 2.000 € / euro

Röportaj / haber 900 € / euro

  

Logo Kullanımı 
“Ziyaretçi Rehberi”nin iç sayfalarında ve stand alanınızı gösteren salon planları üzerinde 
firma logonuz ile yer almanız, fuar alanı içindeki konumunuzun çok daha hızlı ve kolay 
şekilde fark edilmesini sağlar.

Etkinlik Programı
İlan Kullanımı Ziyaretçilere, ihtiyaçlarına hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlayacak bir Ziyaretçi 
İnfo broşürü dağıtılır. Ücretsiz olarak dağıtılan rehberde katılımcı şirketlerin listesi, ürün 
ve hizmetleri ile bulunduğu alana göre gruplandırıldığından, ziyaretçiler için vazgeçilmez
bir araçtır. Bu rehberdeki tanıtımlarınız, fuar süresince daha kolay fark edilip, daha fazla 
ziyaretçi almanıza önemli ölçüde katkı sağlar. 

Çeyrek sayfa kullanımı 250 € / euro 

Yarım sayfa kullanımı 350 € / euro 

Tam sayfa kullanımı 500 € / euro 
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Altın sponsor 29.000 € / euro

 
• 50 000 adet Mailing 
• Megaboard logo 
• Billboard logo
• Yazılı basın reklamlarında logo
• 3 adet 4 cephe Kolon giydirme
• 3 adet Bayrak 
• Yaka kartı Logo
• Fuar çanta T19 ile 
• Led ekranda 90 sn’lik 10 gösterim
• 3 adet  Duvar Flama
• Fuar Kataloğunda  4 sayfa
• Plan logo kullanımı
• info Bröşürü logo kullanımı
• Gala gecesinde firma logo kullanımı
• Ödül gecesinde teşekkür plaketi
• Party gecesinde logo ve kısa film gösterisi 

Gümüş sponsor   25.000 € / euro

• 50 000 adet Mailing 
• Megaboard logo 
• Billboard logo
• Yazılı basın reklamlarında logo
• 2 adet 4 cephe Kolon giydirme
• 2 adet Bayrak 
• Yaka kartı Logo
• Fuar çanta T19 ile 
• Led ekranda 60 sn’lik 10 gösterim
• 2 adet  Duvar Flama
• Fuar Kataloğunda 2 sayfa
• Plan logo kullanımı
• info Bröşürü logo kullanımı
• Gala gecesinde firma logo kullanımı
• Ödül gecesinde teşekkür plaketi
• Party gecesinde logo ve kısa film gösterisi 

Bronce sponsor  22.500 € / euro 

• 50 000 adet Mailing 
• Megaboard logo 
• Billboard logo
• Yazılı basın reklamlarında logo
• 1 adet 4 cephe Kolon giydirme
• 1 adet Bayrak 
• Yaka kartı Logo
• Fuar çanta T19 ile 
• Led ekranda 90 sn’lik 10 gösterim
• 1 adet  Duvar Flama
• Fuar Kataloğunda  2 sayfa
• Plan logo kullanımı
• info Bröşürü logo kullanımı
• Gala gecesinde firma logo kullanımı
• Ödül gecesinde teşekkür plaketi
• Party gecesinde logo ve kısa film gösterisi
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