
SPONSORLUK DOSYASI



SPONSORLUK PAKETLERİ



PLATİN SPONSORLUK

• Tüm ziyaretçi datasına DİŞSİAD’ın belirlediği tarihlerde 3 kez e-mail  gönderimi. 

• (E-bülten firma tarafından hazırlanıp DİŞSİAD tarafından onaylanacaktır.)

• Fuar ile ilgili tüm görsellerde DİŞSİAD tarafından onaylanan boyutlarda firma logosu yer alacaktır.

• Fuar için yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde DİŞSİAD tarafından onaylanan boyutlarda firma logosu yer 
alacaktır.

• Gazete ve dergi reklamlarında logo kullanımı hakkı.

• Katılımcı ve ziyaretçi yaka kartı ipinde logo hakkı.

• Fuar giriş turnikeleri, firma logosu ile kaplanacaktır

• Kayıt bankolarının üzerinde yer alan tüm ekranlarda tanıtım filmi /reklamı gösterilecektir.

• Açılış programında sponsor firmaya konuşmacı olarak yer verilme hakkı.

• (Açılış Programına göre farklılık gösterebilir. DİŞSİAD Tarafından bildirilecektir)

• Seminer programında sunum hakkı.(60 Dk.)

• Fuar resmi sitesinde banner yayın hakkı ve kendi sitesine yönlendirme hakkı.

• Resmi fuar kataloğunda ve yerleşim planında  tam sayfa ilan hakkı.

• Fuar esnasında eşantiyon dağıtma hakkı(broşür,flash disk,magnet vb)

Not Tasarım, baskı ve uygulama sponsor firmaya aittir

75.000  Euro+Kdv



ALTIN SPONSORLUK

• Tüm ziyaretçi datasına DİŞSİAD’ın belirlediği tarihlerde 2 kez e-mail  gönderimi. 

• (E-bülten firma tarafından hazırlanıp DİŞSİAD tarafından onaylanacaktır.)

• Katılımcı ve ziyaretçi yaka kartı ipinde logo hakkı.

• Fuar giriş turnikeleri, firma logosu ile kaplanacaktır.

• Kayıt bankolarının üzerinde 5 adet olarak yer alan ekranların üç tanesinde firmanın tanıtım filmi / reklamı 
gösterilecektir.

• Seminer programında sunum hakkı ( 30 dk.)

• Fuar resmi sitesinde banner yayın hakkı ve kendi sitesine yönlendirme hakkı.

• Resmi fuar kataloğunda ve yerleşim planında  tam sayfa ilan hakkı.

Not :Tasarım, baskı ve uygulama sponsor firmaya aittir

50.000  Euro+Kdv



GÜMÜŞ SPONSORLUK 

• Tüm ziyaretçi datasına DİŞSİAD’ın belirlediği tarihlerde 2 kez e-mail  gönderimi. 

• (E-bülten firma tarafından hazırlanıp DİŞSİAD tarafından onaylanacaktır.)

• . Ziyaretçi ya da Katılımcı yaka kartı ipinde firma logo hakkı.

• Kayıt bankolarının üzerinde 5 adet olarak yer alan ekranların iki tanesinde firmanın tanıtım filmi 
/ reklamı gösterilecektir.

• Resmi fuar kataloğunda ve yerleşim planında  tam sayfa ilan hakkı.

• Seminer programında sunum hakkı ( 30 dk)

• Fuar esnasında sponsor firmanın vereceği davet ve tanıtım vb. bir organizasyonda ücretsiz yer 
tahsisi.

Not Tasarım, baskı ve uygulama sponsor firmaya aittir

30.000  Euro+Kdv



Not: Baskı, tasarım ve uygulama sponsor firmaya aittir. Katalog Basılı değil dijital olacaktır.

YAKA KARTI SPONSORLUĞU ( ZİYARETÇİ)           12.000 Euro + KDV

TURNİKE SPONSORLUĞU ( 1 TURNİKE İÇİN)         2.500 Euro + KDV

KATALOG SPONSORLUĞU ( ARKA KAPAK ) 1.000 Euro + KDV
KATALOG SPONSORLUĞU ( ARKA KAPAK İÇİ )           800 Euro + KDV
KATALOG SPONSORLUĞU ( İÇ SAYFA ) 700 Euro + KDV


