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4. PAGEV ULUSLARARASI AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 

“Tüketici Ürünlerinde Ambalajlar” 
 

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 
 

Ana Sponsorluk  (60.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

 
� Kongre başlangıcında firmanın 5 dakikalık tanıtım filmi gösterilecektir. 
� Öğle yemeği öncesi, bir firma yetkilisi 5 dakikalık konuşma yapacaktır. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 4 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Kongre fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Ana Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
 
Platin Sponsorluk (40.000 TL ) (Yalnızca 2 firma olabilir) 

 
� Öğle yemeği öncesi, bir firma yetkilisi 5 dakikalık konuşma yapacaktır. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 3 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Kongre fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Platin Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
 
Yaka Kartı Sponsorluğu (24.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

 
� Kayıt sırasında tüm katılımcılara dağıtılacak yaka kartları ve bunların askılarında 

firmanın logosuna yer verilecektir. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 2 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Yaka Kartı Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
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Altın Sponsorluk (18.000 TL) (Yalnızca 6 firma olabilir) 

 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 2 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Kongre fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Altın Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
 
Öğle Yemeği Sponsorluğu (16.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

 

� Öğle yemeği masalarına firmanın bayrakları konulacaktır. 
� Firma öğle yemeği masalarına tanıtım materyallerini yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 1 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Öğle Yemeği Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
 
Fotoğraf Sponsorluğu (12.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

 
� Kongre esnasında çekilerek katılımcılara hediye edilecek fotoğraf zarflarında firma 

logosuna ve sponsor olduğunu belirtir ibareye yer verilecektir.  
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 1 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecektir.  
Kahve Molası Sponsorluğu (10.000 TL ) (Yalnızca 3 firma olabilir) 

 

� Fuaye alanında yer alan kokteyl masalarına firmanın bayrakları konulacaktır. 
� Firma fuayede yer alan ayaklı standa tanıtım broşürlerini yerleştirebilecektir.  
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 1 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Kahve Molası Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
 
Gümüş Sponsorluk (8.000 TL) (Yalnızca 10 firma olabilir) 

 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 1 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up 'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Gümüş Sponsor olduğu belirtilecektir. 
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Roll Up Sponsorluğu (4.000 TL) (Sınırsız sayıda firma olabilir) 

 

� Fuaye alanında görünür bir noktaya firma roll up’ı asılacaktır. 
� Firmanın logosu ve kısa tanıtım yazısına Kongre Kitapçığında yer verilecektir. 
� Kongre web sitesi, kongre davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Roll Up Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
  

İletişim: 

 
Canan ERDOĞAN 
PAGEV Teknik Uzman 
Tel.: +90 212 425 13 13 Faks: +90 212 624 49 26  
E-mail: canan.erdogan@pagev.org.tr       
 
 
 

www.turkishpic.com 
 

        

 

   


