ANTALYA EXPO CENTER
FUAR VE KONGRE MERKEZİ

26.10.2020 - 27.10.2020

Reklam &

Sponsorluk
www.antalyaturizmfuari.com | www.gm-center.com | www.gmdergi.com
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40.000 € / euro

50.000’in üzerinde beyaz yakalı turizm profesyoneline yıl boyunca 20 kez mailing gönderimi
olmak üzere toplam 1.000.000 mailing de Ana Sponsor olarak logonuzun kullanılması
Antalya’da 10 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 10 Megaboard çalışmasında Ana Sponsor
olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 5 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Billboard çalışmasında Ana
Sponsor olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 15 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Raket çalışmasında Ana Sponsor
olarak logonuzun yer alması
Yazılı Basın Reklamlarında Ana Sponsor olarak logonuzun yer alması
3 adet 4 Cephe Kolon Giydirme
3 adet Bayrak
Katılımcı ve ziyaretçi yaka kartlarında Ana Sponsor olarak logonuzun kullanılması
Katılımcı ve ziyaretçilere dağıtılacak olan Fuar Çantasında Ana Sponsor olarak logonuzun yer
alması
Fuar alanındaki Led Ekranımızda günlük 60’ ar sn’lik 50 kez firmanızı tanıtıcı video gösterimi
5 adet Duvar Flama (80cm x 6 m)
Fuar Kataloğunda 4 sayfa firmanızın tanıtımına yer verilmesi
Fuar alanı girişindeki büyük yerleşim planı krokisinde sağ üst köşede Logo Kullanımı
Oturum ve Workshop’larda Ana Sponsor olarak Logo Kullanımı
Gala Gecesinde Ana Sponsor olarak Logo Kullanımı
Gala Gecesinde Teşekkür Plaketinizin takdim edilmesi
Party Gecesinde Logo ve 60 sn’lik Kısa Film Gösterisi
GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nde 8 ay 1 sayfa ilan kullanımıGM Turizm ve Yönetim Dergisi İnternet
Sitesinde 8 ay Banner kullanımı
Yıl boyunca 30 adet Sosyal Medya Paylaşımı
Geleneksel Medya Basın Bültenlerinde İsim Kullanımı
Antalya Turizm Fuarı’na dair Ana Sponsor Özel Videosu
Stand katılımcılarına verilecek olan Teşekkür Plaketinde Ana Sponsor olarak logonuzun yer alması
Ziyaretçilere verilecek Ana Sponsor Özel Flyerı
Vip Ada Stand Kullanımı
Fuar tarihine kadar kullanılacak 2 Araçta Ana Sponsor olarak logonuzun yer alması
Hosted Buyer karşılama boardlarında Ana Sponsor olarak logonuzun yer alması
Hosted Buyer konaklama otellerindeki karşılama desklerinde ATF Ana sponsor olarak logonuzun
yer alması
Hosted Buyer konaklama odalarına firma tanıtım katoloğunuzun konulması

GMT FUARCILIK

Altın Sponsor

30.000 € / euro

•

50.000’in üzerinde beyaz yakalı turizm profesyoneline yıl boyunca 20 kez mailing gönderimi
olmak üzere toplam 1.000.000 mailing de Altın Sponsor olarak logonuzun kullanılması

•

Antalya’da 10 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 10 Megaboard çalışmasında Altın
Sponsor olarak logonuzun yer alması

•

Antalya’da 5 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Billboard çalışmasında Altın
Sponsor olarak logonuzun yer alması

•

Antalya’da 15 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Raket çalışmasında Altın Sponsor
olarak logonuzun yer alması

•

Yazılı Basın Reklamlarında Altın Sponsor olarak logonuzun yer alması

•

2 adet 4 Cephe Kolon Giydirme

•

2 adet Bayrak

•

Katılımcı ve ziyaretçi yaka kartlarında Altın Sponsor olarak logonuzun kullanılması

•

Katılımcı ve ziyaretçilere dağıtılacak olan Fuar Çantasında Altın Sponsor olarak logonuzun yer
alması

•

Fuar alanındaki Led Ekranımızda günlük 60’ ar sn’lik 30 kez firmanızı tanıtıcı video gösterimi

•

2 adet Duvar Flama (80cm x 6 m)

•

Fuar Kataloğunda 2 sayfa firmanızın tanıtımına yer verilmesi

•

Fuar alanı girişindeki büyük yerleşim planı krokisinde Altın Sponsor olarak Logo Kullanımı

•

Oturum ve Workshop’larda Altın Sponsor olarak Logo Kullanımı

•

Gala Gecesinde Altın Sponsor olarak Logo Kullanımı

•

Gala Gecesinde Teşekkür Plaketinizin takdim edilmesi

•

Party Gecesinde Logo ve 60 sn’lik Kısa Film Gösterisi

•

GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nde 4 ay 1 sayfa ilan kullanımı

•

GM Turizm ve Yönetim Dergisi İnternet Sitesinde 4 ay Banner kullanımı

•

Yıl boyunca 15 adet Sosyal Medya Paylaşımı

•

Geleneksel Medya Basın Bültenlerinde İsim Kullanımı

•

Antalya Turizm Fuarı’na dair Altın Sponsor Özel Videosu

•

Stand katılımcılarına verilecek olan Teşekkür Plaketinde plakette Altın Sponsor olarak logonuzun
yer alması

•

Standart Plus Stand Kullanımı
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Gümüş Sponsor
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•
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•
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20.000 € / euro

50.000’in üzerinde beyaz yakalı turizm profesyoneline yıl boyunca 20 kez mailing gönderimi
olmak üzere mailing gönderimi olmak üzere toplam 1.000.000 mailing de Gümüş Sponsor olarak
logonuzun kullanılması
Antalya’da 10 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 10 Megaboard çalışmasında Gümüş
Sponsor olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 5 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Billboard çalışmasında Gümüş
Sponsor olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 15 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Raket çalışmasında Gümüş
Sponsor olarak logonuzun yer alması
Yazılı Basın Reklamlarında Gümüş Sponsor olarak logonuzun yer alması
1 adet 4 Cephe Kolon Giydirme
1 adet Bayrak
Katılımcı ve ziyaretçi yaka kartlarında Gümüş Sponsor olarak logonuzun kullanılması
Katılımcı ve ziyaretçilere dağıtılacak olan Fuar Çantasında Gümüş Sponsor olarak logonuzun yer
alması
Fuar alanındaki Led Ekranımızda günlük 35’ er sn’lik 20 kez firmanızı tanıtıcı video gösterimi
1 adet Duvar Flama (80cm x 6 m)
Fuar Kataloğunda 1 sayfa firmanızın tanıtımına yer verilmesi
Fuar alanı girişindeki büyük yerleşim planı krokisinde sağ üst köşede Logo Kullanımı
Oturum ve Workshop’larda Gümüş Sponsor olarak Logo Kullanımı
Gala Gecesinde Gümüş Sponsor olarak Logo Kullanımı
Gala Gecesinde Teşekkür Plaketinizin takdim edilmesi
Party Gecesinde Logo ve 60 sn’lik Kısa Film Gösterisi
GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nde 2 ay 1 sayfa ilan kullanımı
GM Turizm ve Yönetim Dergisi İnternet Sitesinde 2ay Banner kullanımı
Yıl boyunca 10 adet Sosyal Medya Paylaşımı
Geleneksel Medya Basın Bültenlerinde İsim Kullanımı
Antalya Turizm Fuarı’na dair Gümüş Sponsor Özel Videosu
Stand katılımcılarına verilecek olan Teşekkür Plaketinde plakette Gümüş Sponsor olarak logonuzun
yer alması
Standart Stand Kullanımı
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Özel Sponsor

•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

5.000 € / euro

50.000’in üzerinde beyaz yakalı turizm profesyoneline yıl boyunca 20 kez mailing gönderimi
olmak üzere mailing gönderimi olmak üzere toplam 1.000.000 mailing de Özel Sponsor olarak
logonuzun kullanılması
Antalya’da 10 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 10 Megaboard çalışmasında Özel Sponsor
olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 5 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Billboard çalışmasında Özel
Sponsor olarak logonuzun yer alması
Antalya’da 15 hafta boyunca Antalya Turizm Fuarı ile ilgili 15 adet Raket çalışmasında Özel Sponsor
olarak logonuzun yer alması
Yazılı Basın Reklamlarında Özel Sponsor olarak logonuzun yer alması
1 adet 4 Cephe Kolon Giydirme
1 adet Bayrak
Fuar Kataloğunda 1 sayfa firmanızın tanıtımına yer verilmesi
Gala Gecesinde Teşekkür Plaketinizin takdim edilmesi
Yıl boyunca 10 adet Sosyal Medya Paylaşımı
Geleneksel Medya Basın Bültenlerinde İsim Kullanımı

Oturum Sponsorluğu
•
•
•
•
•

Fuar boyunca gerçekleşecek olan oturumlardan herhangi birine sponsor olarak sektör bilinirliğinize
ve marka prestijinize katkı sağlayabilirsiniz.
Oturumlar 40’-60’ arası sürmektedir.
Sponsor olduğunuz oturumun anonslarında firmanızın sponsorluğunda gerçekleştirilmiş olduğu
belirtilerek başlanacak ve firmanıza ait 40’sn lik bir tanıtım videosu gösterilecektir.
Oturum boyunca firma logonuz sunumun yapıldığı dev ekranda sürekli bulunacaktır.
Fuar sonrasında yayınlanacak olan Sonuç Raporu ve Fuar kataloğunda 1 sayfa röportaj ve 1 sayfa
ilanınıza yer verilecektir.

BRAND TALKS
•
•

2.000 € / euro

2.000 € / euro

Brand talks özel alanında firmanızın tanıtımını yapabileceğiniz 40 dakikalık bir sunumla, firmanızı
ve ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturarak marka bilinirliğinizi maksimize edebilirsiniz.
2 gün boyunca toplamda 10 firma ile sınırlı brand talks ta yerinizi almak için acele edin.
www.antalyaturizmfuari.com | www.gm-center.com | www.gmdergi.com

Promosyon Reklam Alanları
Ziyaretçi Yaka Kartı
Fuara gelen tüm ziyaretçi ve katılımcılara üzerinde isimlerinin yazılı olduğu yaka
kartlarında Ana Sponsor Altın Sponsor ve Gümüş Sponsor ile birlikte firma logonuzun
kullanılması. Yaka kartlarının üretimi tarafımızca yapılır.
Yaka Kartı Logo
5.000 ¤ / euro

Ziyaretçi Yaka Kartı İpi
Tüm ziyaretçilerin taşımak zorunda olduğu yaka kartları kurdelalarını da şirketinizin
tanıtımı için değerlendirebilirsiniz. Tüm fuar içinde görünürlüğünüzü etkin şekilde
artıracak kart kurdelalarının üzerinde firma logonuz bulunacaktır. Kurdelalar tarafımızca
hazırlanır.
Yaka Kartı Bant
8.000 ¤ / euro

Fuar Tanıtım Torbaları
Fuarda farklı noktalarda fuar kataloglarının taşınmasını kolaylaştıracak torbalar ile
ziyaretçilere - fuar süresince işlevsel bir araç vererek çlaışmalarını kolaylaştırmış
olursunuz. Bir yüzünde ATF logosu, Ana sponsor, Altın Sponsor ve Gümüş Sponsor
logolarının 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
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4.000 ¤ / euro

İnteraktif Reklam Alanları
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 Kişi

3.000 ¤ / euro

Led duvar ekranları
Fuar fuayelerinde ve salon merkezlerinde bulunan ekranlarda, çok değerli bir tanıtım
ve yönlendirme aracı olan led ekranlarımızda kısa video veya logonuza aşağıda belirilen
sürelerde yer verilir. İlgili paylaşım reklam veren tarafından aşağıda belirtilen sürelerde
hazırlanıp, teslim edilir. Uygulama tarafımızdan yapılır.
Led ekran

Kod
Code

Adet
Piece

Ölçü
Size

Bedeli (TL) / Adet
Price (€) / Piece

10 sn Logo
gösterimi

400 ¤ / euro

90 sn film
gösterimi

800 ¤ / euro
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Mekan Reklam Alanları
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

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 Reklam
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 alması gereken
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 tam sayfa

300 € / euro

İç 2 sayfa

500 € / euro

Ön kapak içi

700 € / euro

Ön kapak içi 2 sayfa

1.000 € / euro

Arka kapak içi

800 € / euro

Arka kapak

1.500 € / euro

Röportaj / haber

500 € / euro
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www.antalyaturizmfuari.com • info@antalyaturizmfuari.com

