
Sponsorluk olanakları  

 
 

Tüm sponsorlar: 
• Konferans web sitesinde renkli logo 
• Açılış konuşmasında sponsorlara “Teşekkür” 
• Konferans süresince gösterilecek “Power-Point”  ekranında görünürlük 
• Konferans işlemlerinde renkli logo   

 
SPONSORLUK PAKETLERİ  
 
Platin Sponsor –10 000 Euro 

• Konferans web sitesine link verebilecek  
• Ana Solona (en fazla 2m x 0.75m) banner yerleştirebilecek  
• Akşam yemekleri dahil 7 kişilik konferans katılımı almaya hak kazanacak  
• Konferans işlemlerinde tam sayfa reklamı yer alabilecek  
• Konferans çantasına firma/kurum materyali koyabilecek  
• Logo:  - Bütün konferans yayınlarında  

- Resmi konferans banner’ında yer alabilecek 
 
Altın Sponsor – 5 000 Euro 

• Konferans web sitesine link verebilecek  
• Ana Solona (en fazla 2m x 0.75m) banner yerleştirebilecek.   
• Akşam yemekleri dahil 5 kişilik konferans katılımı almaya hak kazanacak  
• Konferans işlemlerinde tam sayfa reklamı yer alabilecek  
• Konferans çantasına firma/kurum materyali koyabilecek  
• Logo:  - Bütün konferans yayınlarında  

- Resmi konferans banner’ında yer alabilecek 
 
Gümüş Sponsor – 3 000 Euro 

• Konferans web sitesine link verebilecek  
• Akşam yemekleri dahil 3 kişilik konferans katılımı almaya hak kazanacak  
• Konferans işlemlerinde 1/2 sayfa reklamı yer alabilecek  
• Logo:  - Bütün konferans yayınlarında  

 
Bronz Sponsor – 1 000 Euros 

• Akşam yemekleri dahil 1 kişilik konferans katılımı almaya hak kazanacak  
• Konferans işlemlerinde 1/4 sayfa reklamı yer alabilecek  

 
Temel Sponsorluk – 500 Euros 

• Akşam yemekleri dahil 1 kişilik konferans katılımı almaya hak kazanacak  
 
“Her çeşit” organik yiyecek ve içecek katkıları memnuniyetle karşılanacaktır. 
 
Konferans sponsorluk kontratını diğer sayfada bulabilirsiniz.  
 
Detaylı bilgi için:  
Atila Ertem (İngilizce, Türkçe) 
ETO Derneği 
Tel.: + 532 2627468 
E-mail:  atilaertem@gmail.com 

Susanne Krause (İngilizce, Almanca) 
Organic Services GmbH 
Tel.: +49 (0) 89-820759-05 
E-mail: s.krause@organic-services.com 

 



Conference Sponsorship 
Contract 

 
4. Uluslararası Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Organik Sektördeki 
Gelişmeler Konferansı için göstermiş olduğunuz işbirliği için teşekkür ederiz.  
 

 
Seçilen sponsorluk paketi: 
 

o Platin (10,000 Euro) 

o Altın (5,000 Euro) 

o Gümüş (3,000 Euro) 

o Bronz (1,000 Euro) 

o Temel (500 Euro) 

o Diğer katkılar                      Euro 

o Diğer katkı türleri: _____________________________________ 

 
Yasal temsilcinin imzası: 
 
   , 2012 
Tarih      İmza 
 
 
Sözleşme imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen miktarda fatura tarafınıza 
gönderilecektir.  
 
 

Konferans web sitesi ve basılı görsellerde kullanılmak üzere lütfen aşağıdaki bilgileri 
ödeme yapıldıktan sonra conference@eto.org.tr adresine gönderiniz.  
 

1. Firmanızın logosu, web sitesi ve vektör grafik için eps ve gif dosyası halinde, 
basılı görseller için yüksek çözünürlükte (300 dpi)   

2. Web sitenizin linki (seçilen pakete bağlı olarak)  
3. Firmanızın reklamı (boyutu seçilen pakete bağlı olarak)  
 

Ad Soyad:  

Firma: 

Adres: 

Postal Kodu, şehir: 

Ülke: 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

Web site: 


