Sponsorluk Türü
Maliyet Sayfa
1) Platin Sponsorluk
Maksimum görsel ve internet görünürlük için öncelikli sponsorluk. €10.000
2
Uluslararası ticaret firmaları, markalı yağ üreticileri ve bankalar için ideal.
2) Altın Sponsorluk
Öncelikli sponsorluk. Geniş imkanlar ve ciddi görsel ve internet
€8.000
2
görünürlüğü. Uluslararası ticaret firmaları, makina üreticileri ve markalı yağ
üreticileri için ideal.
3) Teknik Sponsorluk
Gümüş sponsorluğa eşit ancak rekabetsiz. Sadece bir firmaya ayrılmış,
€6.000
1
Teknik Sponsor olarak tek başına görünürlük imkanı.
4) Gümüş Sponsorluk
Ciddi görsel ve internet görünürlüğüne karşın düşük maliyet avantajıyla
€6.000
3
öncelikli sponsorluk.
5) Bronz Sponsorluk
Görsel ve internet görünürlüğü ile birlikte etkinliğe destek olmak isteyen
€4.000
3
fakat yüksek maliyet istemeyen firmalar için ideal sponsorluk paketi.
6) Öğle Yemeği Sponsorluk
Bronz sponsorluk paketiyle aynı maliyet ve görünürlükte ancak yalnızca 1
€4.000
1
firma için konferans öğle yemeklerinde tek başına görsellik imkanı.
7) Konferans Çanta Sponsorluk
Konferans çantası üzerinde tek görsellik sağlayan, maliyeti düsük ancak
€3.500
1
yüksek kaliteli çantanın ömrü boyunca kalıcı görsellik sağlayan sponsorluk
paketi.
“Fats & Oils Istanbul / Feeds & Grains Istanbul” 2019, 10. Uluslararası Konferans ve Sergiye sponsor
olmayı değerlendirdiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
AgriPro Limited

1
Düzenleyen:

Destekleyen:

“Platin” Sponsorluk - €10,000
Platin Sponsorlar aşağıdaki haklara sahip olacaklardır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında ve Altın,
Gümüş, Teknik, Öğle Yemeği ve Bronz ve Çanta sponsor firma logolarından daha büyük
ebatta olmak üzere, kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web
siteleri, http://foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi,
konferans salonu görselleri, roll-uplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki
yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Platin
Sponsor”u olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul / Feeds &
Grains Istanbul” “Platin Sponsoru” olarak reklam yapabileceklerdir.
4. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılma hakkına sahip olacaklardır.
5. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 5 (beş) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
6. Konferans “Öğle Yemeği”nde istedikleri alanda tercihli masa sahibi olacaklardır.
7. “Platin Sponsor” firma olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
8. Konferans boyunca tam teçhizatlı Konferans Sekretarya Ofisi’ni; eşya bırakmak, toplantılar
yapmak ve kablosuz internet bağlantısı da dahil olmak üzere; tüm iletişim imkanları ile birlikte
kullanabileceklerdir.
9. Platin sponsor firmalara, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul”, Platin Sponsorluk özel
hatıra plaketi sunulacaktır.

2
Düzenleyen:

Destekleyen:

“Altın” Sponsorluk - €8.000
Altın Sponsorlar aşağıdaki haklara sahip olacaklardır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında ve Gümüş, Teknik,
Öğle Yemeği, Bronz ve Çanta sponsor firma logolarından daha büyük ebatta olmak üzere,
kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web siteleri,
http://foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, rolluplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Altın
Sponsor”u olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul / Feeds & Grains
Istanbul” “Altın Sponsor” firması olarak reklam yapabileceklerdir.
4. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılım hakkına sahip olacaklardır.
5. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 4 (dört) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
6. Konferans “Öğle Yemeği”nde istedikleri alanda tercihli masa sahibi olacaklardır.
7. “Altın Sponsor” şirket olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
8. Konferans boyunca tam teçhizatlı “Konferans Sekretarya Ofisi”ni; eşya bırakmak, toplantılar
yapmak ve kablosuz internet bağlantısı da dahil olmak üzere; tüm iletişim imkanları ile birlikte
kullanabileceklerdir.
9. Altın sponsor firmalara “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul”, Altın Sponsorluk özel hatıra
plaketi sunulacaktır.
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Düzenleyen:

Destekleyen:

Teknik Sponsorluk - €6.000
Konferans Kokteyl Sponsoru aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında ve Gümüş, Bronz,
Öğle Yemeği ve Çanta sponsor firma logolarından daha büyük ebatta olmak üzere,
kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web siteleri,
http://foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, roll-uplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Kokteyl salonunda ve Kokteyl Devetiyesi üzerinde, konferans görseli dışında, yalnızca seçtikleri
kendi firma logo ve görselleri bulunacaktır.
3. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Kokteyl
Sponsoru” olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
4. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains
Istanbul”, “Konferans Kokteyl Sponsoru” olarak reklam yapabileceklerdir.
5. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılım hakkına sahip olacaklardır.
6. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 3 (üç) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
7. Konferans “Öğle Yemeği”nde istedikleri alanda tercihli masa sahibi olacaklardır.
8. “Konferans Kokteyl Sponsoru” şirket olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
9. Konferans boyunca tam teçhizatlı “Konferans Sekreterya Ofisi”ni; eşya bırakmak, toplantılar
yapmak ve kablosuz internet bağlantısı da dahil olmak üzere; tüm iletişim imkanları ile birlikte
kullanabileceklerdir.
10. Konferans Kokteyl Sponsoru firmaya, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul” Teknik
Sponsor olarak özel hatıra plaketi sunulacaktır.
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Düzenleyen:

Destekleyen:

“Gümüş” Sponsorluk - €7.500
Gümüş Sponsor firmalar aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında, Bronz ve Çanta
sponsor firma logolarından daha büyük ebatta olmak üzere, kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web siteleri,
http://foi-fgi.com konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, rolluplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Gümüş
Sponsor” firması olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains
Istanbul”, “Gümüş Sponsor” firması olarak reklam yapabileceklerdir.
4. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılım hakkına sahip olacaklardır.
5. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 3 (üç) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
6. Konferans “Öğle Yemeği”nde istedikleri alanda tercihli masa sahibi olacaklardır.
7. “Gümüş Sponsor” firma olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
8. Gümüş Sponsor firmalara “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul”, Gümüş Sponsorluk özel
hatıra plaketi sunulacaktır.
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Düzenleyen:

Destekleyen:

“Bronz” Sponsoluk - €4.000
Bronz Sponsor firmalar aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web siteleri,
http://foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, rolluplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Bronz
Sponsor” olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains
Istanbul”, “Bronz Sponsor” firması olarak reklam yapabileceklerdir.
4. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılım hakkına sahip olacaklardır.
5. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 2 (iki) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
6. “Bronz Sponsor” firma olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
7. Bronz Sponsor firmalara “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul”, Bronz Sponsorluk özel
hatıra plaketi sunulacaktır.
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Düzenleyen:

Destekleyen:

Öğle Yemeği” Sponsorluk (max. 1) - €4.000
Öğle Yemeği Sponsor firmalar aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web siteleri,
http://foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, rolluplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Öğle Yemeği
Sponsoru” olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Öğle Yemeği salonunda konferans görseli dışında yalnızca, seçtikleri kendi firma logo ve görselleri
bulunacaktır.
4. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains
Istanbul”, münhasır “Öğle Yemeği Sponsoru” olarak reklam yapabileceklerdir.
5. Konferans “Organizasyon Komitesi”nde “Asil” üye olarak bulunacaklar ve konferans öncesi
komitenin yapacağı toplantılara katılım hakkına sahip olacaklardır.
6. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 2 (iki) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
7. “Öğle Yemeği Sponsor” firma olarak basın mensuplarına basın bülteni dağıtabileceklerdir.
8. Öğle Yemeği Sponsor firmalara “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul” Öğle Yemeği
Sponsoru özel hatıra plaketi sunulacaktır.
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Düzenleyen:

Destekleyen:

“Konferans Çanta” Sponsorluk - €3.500
Konferans Çanta Sponsoru firma aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Şirket veya marka logolarını aşağıdaki yerlerde, ana konferans logoları altında kullanabileceklerdir;
tüm konferans reklamları, basın bültenleri, kendi web sitelerine linkli bir şekilde konferans web sitesi,
www.foi-fgi.com , konferans davetiyeleri, konferans broşürü, konferans katılımcı listesi, konferans
salonu görselleri, rolluplar, projeksiyonlar ve tüm basılı ve bilgisayar ortamındaki yayınlarda.
2. Açılış ve kapanış konuşmalarında ve resmi Konferans Broşüründe ikiz konferansların “Konferans
Çanta Sponsoru” olarak belirtilerek kendilerine teşekkür edilecektir.
3. Konferans Çantası üzerinde konferans görseli dışında yalnızca, kendi seçtikleri firma logo ve görseli
bulunacaktır.
4. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın diledikleri tüm mecralarda, “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains
Istanbul”, “Konferans Çanta Sponsoru” olarak reklam yapabileceklerdir.
5. Konferansa “VIP katılımcı” olarak 2 (iki) kişiye kadar bedelsiz delege getirebileceklerdir.
6. Konferans Çanta Sponsoru firmaya “Fats & Oils Istanbul/Feeds & Grains Istanbul”, Konferans
Çanta Sponsor özel hatıra plaketi sunulacaktır.
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