Regnum Carya Hotel Antalya

21-22 kasim 2022 / REGNUM CARYA - ANTALYA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde ve
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın destekleriyle düzenlenen
Türkiye Enerji Zirvesi her sene 1.500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı,
Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleri ile
buluştururken, yeni işbirliği imkanlarına da kapı aralıyor.
Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen
Türkiye Enerji Zirvesi; elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını
tek çatı altında toplayan ilk ve tek organizasyondur. Enerji piyasalarında yaşanan
dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye enerji
piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, dijitalleşmenin sektörde yarattığı değişimler,
enerji finansman koşullarındaki değişim,
yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz ve
Orta Doğu’da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular tüm boyutları ile
ele alınıyor. Türkiye Enerji Zirvesi katılımcıların ve karar alıcıların
gelecek öngörülerine katkı sağlarken bölgede yeni iş birliklerinin
kurulmasına imkan sağlamayı amaçlıyor.

Neden
Sponsor Olmalısınız
Sektör profesyonelleri ile bir arada olun
Zirve sponsorları enerji sektöründe 1.500’ü
aşkın ulusal ve uluslararası profesyonele
doğrudan ulaşma ve bağlantı kurma imkanı
bulacak. Zirve, aynı zamanda sektörün tüm
paydaşlarını bir araya getirerek geleceğe
yönelik bilgi paylaşımında bulunulması ve iş
ortaklığı kurulmasına da olanak sağlayacak.
Şirketinizin İmajını güçlendirin
Zirveye sponsorluk, sektörün bu en
büyük buluşmasına katılan tüm kurum ve
kuruluşların ürün ve hizmetlerinizi doğrudan
tanımasına imkan sunarak kurumsal imajınızın
güçlenmesine katkı sağlayacak.
Görünürlüğünüzü arttırın
Ulusal ve sektörel basın başta olmak üzere
farklı birçok yayın organının zirveye katılımı
ile markanızın medyadaki görünümü artacak.
Markanız zirve ile ön plana çıkacak.
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12. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ SPONSORLUK BİLGİLERİ
12. Türkiye Enerji Zirvesi sponsorlukları aşağıda yer almakta olan hizmetlerin birinin veya birkaçının
alımı şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

SPONSORLUK TIPLERI*
• ANA Sponsorluk				• EV SAHİBİ Sponsorluğu
• PREMIUM Sponsorluk			 • GLOBAL Sponsorluk
• SEKTÖREL Sponsorluk			 • ÖNCÜ Sponsorluk
Sponsorluk içerikleri sponsor firmanın istek ve taleplerine göre belirlenmektedir.

• Yaka Kartı ve Boyun İpi Sponsoru
• Gala Yemeği Sponsoru
• Kayıt Alanı Sponsoru				
• Çanta Sponsoru
• Öğle Yemeği Sponsoru			
• Kahve Molası Sponsoru
• Kahvaltı Sponsoru
• Oturum Sponsoru
• Marka Sponsoru
• A Tipi Stantlı Katılım					
• B Tipi Stantlı Katılım					
• C Tipi Stantlı Katılım
• Dijital Ekran Sponsorluğu		
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*Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.
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SPONSORLUK BEDELLERI VE SUNULACAK HIZMETLER
Yaka Kartı ve Boyun İpi Sponsorluğu: 20.000 €

•

12. Türkiye Enerji Zirvesi, yaka kartı ve boyun iplerinde sponsor firmanın logosu kullanılacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Gala Yemeği Sponsorluğu: 25.000 €
12. Türkiye Enerji Zirvesi birinci gün akşamında düzenlenecek olan Gala Yemeği sponsorluğu
kapsamında sponsor firmaya sağlanacak hizmetler aşağıdaki gibidir.
•		
Her masaya sponsor firmanın masa bayrağı konulacaktır. Masa bayrakları sponsor firma

tarafından temin edilecektir.

•		
Gala yemeği salonuna sponsor firma logosunun yer aldığı 3 adet gala yemeği roll-up’ı

konulacaktır. Roll-up’lar organizatör firma tarafından sağlanacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Çanta Sponsorluğu: 18.000 €
12. Türkiye Enerji Zirvesi konferans katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak çantaların üzerinde
sponsor firmanın logosu yer alacak ve çanta içine zirve not defteri koyulacaktır. İsteğe bağlı olarak
sponsor firmaya ait 1 adet promosyon malzemesi koyulacaktır.
Sponsor olan firmaya sağlanacak hizmetler şu şekilde olacaktır:
•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Öğle Yemeği Sponsorluğu: 12.000 € (Günlük)
Sponsor olan firmaya sağlanacak hizmetler şu şekilde olacaktır:
•

Öğle yemeği alanında her masaya sponsor firmanın masa bayrağı konulacaktır. Masa bayrakları
sponsor firma tarafından temin edilecektir.

•

Öğle yemeği salonuna sponsor firma logosunun yer aldığı 3 adet öğle yemeği Roll-up’ı
konulacaktır. Roll-up’lar organizatör firma tarafından sağlanacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Kayıt Alanı Sponsorluğu: 20.000 €
12. Türkiye Enerji Zirvesi kayıt alanı karşılama bankosu ve backdrop’unda firma logosu kullanılacaktır.
Sponsor olan firmaya sağlanacak hizmetler şu şekilde olacaktır:
•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Kahvaltı Sponsorluğu: 10.000 € (Günlük)
12. Türkiye Enerji Zirvesi Kahvaltı Sponsorluğu kapsamında sponsor olan firmaya sağlanacak
hizmetler şu şekilde olacaktır:
•

Kahvaltı alanında her masaya sponsor firmanın masa bayrağı konulacaktır. Masa bayrakları
sponsor firma tarafından temin edilecektir.

•

Kahvaltı alanına sponsor firma logosunun yer aldığı 3 adet Kahvaltı Sponsoru roll-up’ı
konulacaktır. Roll-up’lar organizatör firma tarafından sağlanacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Oturum Sponsorluğu: 10.000 €
12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde sponsoru olunan oturumun yapıldığı konferans salonu girişine
“.......................... tarafından düzenlenen........... oturumu” görselli 1 adet Roll-up koyulacaktır.
•

Video Gösterimi: Oturum başlangıcında tarafımızca onaylanan sponsor firma videosu
yayınlanacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Kahve Molası Sponsorluğu: 10.000 € (Günlük)

•

Fuaye alanında her masaya sponsor firmanın masa bayrağı konulacaktır. Masa bayrakları sponsor
firma tarafından temin edilecektir.

•

Kahve Molası alanına sponsor firma logosunun yer aldığı 3 adet Kahve Molası Roll-up’ı
konulacaktır. Roll-up’lar organizatör firma tarafından sağlanacaktır.

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Sponsorluk tipine göre firmalara belirli sayılarda ücretsiz katılım
hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Marka Sponsorluğu: 10.000 €

•

Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı: Tüm konferans afişlerinde, sahne görsellerinde,
panolarda ve diğer görsellerde sponsor firmanın logosu yer alacaktır. (Logolar firmaların kurumsal
kullanım prensiplerine uygun olarak yer alacaktır.)

•

TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı: 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yerli ve yabancı basın
mensuplarının yapacakları röportaj panosunda organizasyon logosu ile birlikte sponsor firma
logoları kullanılacaktır.

•

Konferans Katılımı ve Konaklama: Marka sponsorluğu kapsamında sponsor firmaya 2 kişi ücretsiz
delege katılım hakkı tanınacaktır. Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

•

Gas & Power Gazetesi Zirve Özel Sayısında Reklam Yayını: Organizasyonun hemen sonrasında
yayınlanacak olan Gas & Power 12. Türkiye Enerji Zirvesi özel sayısında sponsor firmanın
sponsorluk tipine göre reklamları yer alacaktır.

•

Resmi İnternet Sitesinde Logo Yayını: Organizasyonun resmi internet sitesi olan
www.turkeyenergysummit.com adresinde sponsor firmanın logolarına yer verilecektir.

•

Not Defterinde Logo Kullanımı: Sponsor firma logoları konferans katılımcılarına ücretsiz
dağıtılacak not defterinde yer alacaktır.
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Stantlı Katılım Seçenekleri

• A Tipi Stantlı Katılım		

: 20.000 €						

• B Tipi Stantlı Katılım		

: 12.000 €						

• C Tipi Stantlı Katılım		

: 8.000 €				

• Dijital Ekran Sponsorluğu

: 3.000 €		

Stand Alanı Tahsisi: Sponsor firmalara sergi alanında sponsorluk tipine göre değişen ölçülerde stand
alanı tahsis edilecektir. (Tüm stand alanları boş olup firmalar bu alanları istedikleri gibi
kullanabileceklerdir. Arzu edildiği takdirde ücreti karşılığında stand kurulumu tarafımızca yapılabilecektir.

Hizmetler

A TİPİ

B TİPİ

C TİPİ

24m2

16m2

12m2

2. Organizasyon Görsellerinde Logo Kullanımı

√

√

√

3. TV Röportaj Panosunda Logo Kullanımı

√

√

√

5 Kişi

4 Kişi

2 Kişi

Tam Sayfa

Tam Sayfa

Yarım Sayfa

6. Türkiye Enerji Zirvesi İnternet Sitesinde Logo Kullanımı

√

√

√

7. Not Defterinde Logo Kullanımı

√

√

√

1. Stand Alanı

4. Konferans Katılım Hakkı
5. Gas & Power Özel Sayısında Reklam Yayını

*Sponsorluk haklarına otel konaklamaları dahil değildir.

Dijital Ekran Kullanımı
Organizasyon alanında sponsor firmanın reklam videosu veya görselinin yer alacağı 2x1 m
ebatlarında ekran kullanım hakkı verilecektir.
*Görsel tasarım çalışmaları sponsor firmaya ait olup katılım tipi delege hakkını kapsamamaktadır.
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SPONSORLUK
“ENERJİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATIYOR”

/turkeyenergysummit

turkeyenergysummit

@turkeyenergysummit

Enerji Fuarcılık Organizasyon A.Ş.
Bostancıyolu Cad. Şehit Sk. No: 44
Y.Dudullu Ümraniye / İSTANBUL
tel: 0216 466 74 96
e-posta : info@turkeyenergysummit.com

www.turkeyenergysummit.com

PETROTURK
Bostancıyolu Cad. Şehit Sk. No: 44 Y.Dudullu Ümraniye / İST. - Tel: 0216 466 74 96 Faks: 0216 365 58 05

Enerji Fuarcılık Organizasyon San. ve Tic. A.Ş.

katkılarıyla

www.turkeyenergysummit.com

