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※ Kongre danışma kurulunda yer alma imkânı 
※ 20 kişilik kayıt hakkı  
※ 30 m2 stand alanı tahsisi 
※ Uydu sempozyum düzenleme hakkı ve bu doğrultuda salon tahsisi 
※ Ortak alanlarda 6 adet logolu flama kullanım hakkı  
※ Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtımı 
※ Kongre ana salonu ana sahnesinde logo kullanımı 
※ Kongre web sayfasında logo kullanımı ve firma sitesine link verilmesi 
※ Basılı malzemelerde logo kullanımı 
※ Kongre kitabında “sponsorlar ve destekleyenler” sayfasında logo kullanımı 
※ Kongre kitabında 1 tam sayfa ilan yayınlanması 
※ Kongre gazetesinde ilan yayınlanması 
※ Açılış oturumunda ana sponsora teşekkür edilmesi
※ Gala yemeğinde protokol masasında 4 kişilik oturum hakkı
※ Basın toplantısında yer alacak sahnede logo kullanımı 
※ Basın bültenlerinde ana sponsor olarak logosuna yer verilmesi
※ Kongre ile ilgili basın ve PR çalışmalarında ismine ve görüşlerine yer verilmesi
※ Kapanış töreninde ana sponsor olarak anonsu ve teşekkür plaketi verilmesi 
Ana Sponsorluk Bedeli: 100.000 € + KDV

A- AnA SponSorluk



※ 10 kişilik kayıt hakkı 
※ 20 m2 stand alanı tahsisi 
※ Ortak alanlarda 2 adet logolu flama kullanım hakkı 
※ Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtımı 
※ Kongre ana salonu ana sahnesinde logo imkânı 
※ Kongre web sayfasında logo kullanımı ve firma sitesine link verilmesi 
※ Basılı malzemelerde logo kullanımı 
※ Gala yemeğinde protokol masasında 1 kişilik oturum hakkı
※ Kongre kitabında “sponsorlar” sayfasında logo kullanımı 
※ Kapanış töreninde gümüş sponsor olarak anonsu ve 
teşekkür plaketi verilmesi 
Gümüş Sponsorluk Bedeli: 45.000 € + KDV

c- Gümüş SponSorluk

※ Kongre danışma kurulunda yer alma imkânı 
※ 15 kişilik kayıt hakkı 
※ 30 m2 stand alanı tahsisi 
※ Uydu sempozyum düzenleme hakkı ve bu doğrultuda salon tahsisi 
※ Ortak alanlarda 4 adet logolu flama kullanım hakkı 
※ Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtımı 
※ Kongre ana salonu ana sahnesinde logo kullanımı 
※ Kongre web sayfasında logo kullanımı ve firma sitesine link verilmesi 
※ Basılı malzemelerde logo kullanımı 
※ Kongre kitabında “sponsorlar” sayfasında logo kullanımı 
※ Gala yemeğinde protokol masasında 2 kişilik oturum hakkı
※ Kongre kitabında yarım sayfa ilan yayınlanması 
※ Kongre gazetesinde ilan yayınlanması 
※ Kapanış töreninde altın sponsor olarak anonsu ve teşekkür plaketi verilmesi 
Altın Sponsorluk Bedeli: 75.000 € + KDV

B- Altın SponSorluk



d- Bronz SponSorluk

e- medyA SponSorluğu

※ 5 kişilik kayıt hakkı 
※ 10 m2 stand alanı tahsisi 
※ Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtımı 
※ Kongre ana salonu ana sahnesinde logo imkânı 
※ Kongre web sayfasında logo kullanımı ve firma sitesine link verilmesi 
※ Basılı malzemelerde logo kullanımı 
※ Kongre kitabında “Sponsorlar” sayfasında logo kullanımı 
※ Kapanış töreninde bronz sponsor olarak anonsu ve teşekkür plaketi verilmesi 
Bronz Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV

“Medya Sponsoru” kongre ve kongre kapsamındaki tüm etkinliklere ilişkin haber yapacak  
Karşılıklı belirlenecek tarihlerde ve sayıda yazılı ve/veya görsel ilan yayınlayacak 
Kongre öncesi ve kongre esnasında «Basın Toplantısı» düzenleyecek

Sunulacak Hizmetler: 
※ 2 kişilik ücretsiz kayıt hakkı 
※ Info desk için stand alanı tahsisi 
※ Ortak alanlarda 2 adet logolu flama kullanım hakkı 
※ Medya sponsorlarının logoları kongre basılı malzemelerinde yer alması
※ Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtılması 
※ Basın toplantısında, basın panosunda logo kullanımı
※ Kongre web sitesinde logo kullanımı ve firma sitesine bağlantı verilmesi
※ Kongre kitabında “Sponsorlar” sayfasında firma logosunun yer alması
※ Kapanış töreninde medya sponsoru olarak anonsu ve teşekkür plaketi verilmesi



Kongre süresince firmaların ürünleri ile ilgili tanıtım yapmaları amacı ile Kongre merkezinde 
stand alanı oluşturulacak. Kongre süresince çay ve kahve ikramları stand alanından yapılacak.
Minimum stand alanı 3 metre uzunluk, 2 metre derinlik olacak şekilde 6 m2 olarak firmaların 
kullanımına sunulacak.  Stand alacak firmalarımıza her 6 m2 için 1 kişilik kayıt hakkı verilecek. 
Ekipmansız Stand Alanı: m2 = 500 Euro + %18 KDV*

*Bu ücrete boş stand alanı, 1 masa ve 2 sandalye, elektrik bağlantısı ile genel temizlik dahildir. 

F- StAnd kAtılımı

7.uStk StAnd plAnı



G- BASılı mAlzeme SponSorluklArı

Yaka Kartı & Cep Programı Sponsorluğu
Katılımcılara dağıtılacak yaka kartı ve cep programı için tek bir firma sponsorluk yapılabilecektir.  
Katılımcılara yaka kartı ve firma/ürün logolu ipi dağıtılacaktır. 
Kongre ve kongre merkezi bilgileri, bilimsel ve sosyal program detaylarını içeren cep programı arka 
kapağında firma/ürün reklamı yer alacaktır. 
Yaka Kartı & Cep Programı  Sponsorluk Bedeli: 12.500 € + KDV

Kongre Katılım Belgesi Sponsorluğu
Tüm katılımcılara dağıtılacak olan kongre katılım belgesi (sertifikası) özel zarf veya dosya içerisinde 
dağıtılacak olup tek bir firma sponsorluk yapabilecektir. Bu zarf veya dosya üzerinde firma logosu/
reklamı bulunacaktır. Dağıtım isteğe bağlı olarak firma standından veya firmaya tahsis edilecek özel 
bir alandan yapılacaktır.
Kongre Katılım Belgesi Sponsorluk Bedeli: 7.500 € + KDV

Kongre Duyurusu Sponsorluğu
Kongre ile ilgili tüm detayların yer aldığı ve potansiyel katılımcılara iletilecek olan kongre duyuru-
sunda arka kapakta sponsor firmanın reklamı yer alacaktır.
Kongre Duyurusu Sponsorluk Bedeli: 5.000 € + KDV

Kongre Afişi Sponsorluğu
Kongre ile ilgili tanıtım detaylarının yer aldığı ve potansiyel katılımcıların kurumlarına gönderile-
cek ve asılacak olan kongre posterlerinde sponsor firmanın logosu  yer alacaktır.
Kongre Afişi Sponsorluk Bedeli: 3.000 € + KDV

Kongre Çantası Sponsorluğu
Katılımcılara kayıt sırasında, kongre materyallerini içeren sponsor firma logolu Kongre Çantası da-
ğıtılacaktır.  Tek bir firma çanta sponsorluğu yapma hakkına sahiptir.  Sponsor firma tanıtım/ürün 
broşürü çanta içerisinde yer alacaktır. 
Kongre Çantası Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV



Kongre Bilimsel Kitabı Sponsorluğu
Katılımcılara dağıtılacak kongre kitabı için tek bir firma sponsorluk yapılabilecektir.  
Kongre genel bilgileri ve ayrıntılı bilimsel programı, konuşmacı konu özetleri ve sö-
zel-poster bildiri özetlerini içeren kongre bilimsel kitabı arka kapağında (arak kapak içi 
ve dışında) firma/ürün reklamı yer alacaktır. 
Kongre Bilimsel Kitabı Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV

Kongre CD’si Sponsorluğu
Katılımcılara dağıtılacak kongre CD’si için tek bir firma sponsorluk yapılabilecektir.  
Kongre genel bilgileri ve ayrıntılı bilimsel programı, konuşmacı konu özetleri ve sö-
zel-poster bildiri özetlerini içeren kongre CD’si Stickerında firma logosu, ve CD’kapağı 
arka alanında da firma reklamı yer alacaktır. 
Kongre CD’si Sponsorluk Bedeli: 12.500 € + KDV

Kongre Gazetesi Sponsorluğu
Kongre süresince bilimsel ve sosyal aktiviteleri haber yapan, davetli ve katılımcılarla ya-
pılan röportajların yayınlanacağı Kongre Gazetesi tüm katılımcılara dağıtılacaktır. 
Kongrenin 1. ve 2. günlerinde gazeteler dağıtılacaktır.
Kongre gazetesinde firma/ürün reklamı yer alacaktır. 
Advertorial firma/ürün haberi yapılacaktır. 
Gazete dağıtımı firma/ürün görsellerinin olduğu özel bir alandan dağıtılacaktır.
Kongre Gazetesi Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV



H- yiyecek & içecek SponSorluklArı

Kahve Molaları Sponsorluğu
Kongre süresince yapılacak olan kurabiyeli çay-kahve molalarına tek bir firma sponsorluk 
yapabilecektir. 2 Tam günlük bilimsel program içerisinde, 1 günde 2 defa olmak üzere toplam 4 
adet kurabiyeli kahve molası olacaktır. Çay-kahve molaların sponsor olan firma/ürün görselleri 
tüm ikram alanları ve ikram istasyonlarında yer alacaktır. Ayrıca bilimsel programda molaların 
yanında firma adı/logosu yer alacaktır.
Kahve Molaları Sponsorluk Bedeli: 10.000 € + KDV

Öğle Yemekleri Sponsorluğu
Kongre süresince öğle yemeklerine tek bir firma sponsorluk yapabilecektir. 2 Tam günlük bilimsel 
program içerisinde, kongre merkezinde günde 1 defa olmak üzere toplam 2 adet öğle yemeği olacaktır. 
Öğle yemeklerine sponsor olan firma/ürün görselleri tüm öğle yemeği alanları ve istasyonlarında 
yer alacak; program kitapçığında öğle yemeği yanında firma adı/logosu yer alacaktır.
Öğle Yemekleri Sponsorluk Bedeli: 7.500 € + KDV

Açılış Kokteyli Sponsorluğu
Kongrenin ilk gecesi düzenlenecek olan açılış kokteyline tek bir firma sponsorluk yapabilecektir. 
Programda açılış kokteylinin yanında sponsor firmanın firma/ürün logosu yer alacaktır. Açılış 
kokteyli için hazırlanan davetiyelerde firma / ürün logosu yer alacaktır.  Açılış kokteyli giriş 
bölümü, ana alanda firma/ürün görselleri yer alacaktır. 
Açılış Kokteyli Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV

Gala Yemeği Sponsorluğu
Kongrenin ikinci gecesi düzenlenecek olan gala yemeğine tek bir firma sponsorluk yapabilecektir. 
Programda gala yemeğinin yanında sponsor firmanın firma/ürün logosu yer alacaktır. Gala 
Yemeği için hazırlanan davetiyelerde firma / ürün logosu yer alacaktır.  Gala Yemeği giriş bölümü, 
ana alanda firma/ürün görselleri yer alacaktır. 
Gala Yemeği Sponsorluk Bedeli: 45.000 € + KDV



ı- teknoloji SponSorluklArı

Sosyal Medya Sponsorluğu
Sponsor firma logosu kongre öncesi ve sonrasında resmi facebook ve twitter sayfaları banner 
bölümünde yer alacak; Facebook sayfasında ayda 4 kez sponsor firma ilan/haberine yer verilecek. 
Sosyal Medya Sponsorluk Bedeli: 3.000 € + KDV

Web Sitesi Sponsorluğu
Kongre web sitesi ana sayfasında sponsor firma için reklam ve logolarını koyabileceği özel bir 
alan ayrılacaktır. Bu alanda sponsor firma prestij veya ürün videoları yer alacaktır. 
Web Sitesi Sponsorluk Bedeli: 7.500 € + KDV

Canlı Yayın Sponsorluğu
Kongre esnasına kongre web sitesi üzerinde CANLI YAYIN bölümünde, sunum ve konuşmalar 
canlı olarak izlenecektir. İzleme alanında, ana sayfada sponsor firma logosu ve menüde sponsor 
firma butonu olacaktır. Bu menüde sponsor firma videoları yer alacaktır.
Canlı Yayın Sponsorluk Bedeli: 25.000 € + KDV

WEB TV Sponsorluğu
WEB TV;  kongrenin sunum ve konuşmalarının, basın haberlerinin ve diğer kaynak videoların yer 
aldığı web portalıdır. Burada kongre tanıtım videolarına, bilimsel sunum tanıtımlarına ve kongre 
sonrası tüm sunum ve videolara yer verilecektir. Ana sayfada sponsor firma logosu ve menüde 
sponsor firma butonu olacaktır. Bu menüde sponsor videoları yer alacaktır. 
WEB TV Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV

İnteraktif Kayıt Deski Sponsorluğu
Kongreye gelen tüm katılımcıların yaka kartı, çanta ve sertifikalarını aldığı kayıt deskinin arkasın-
da yer alan led ekranlarda sponsor firmanın logosu ve tanıtım filmi sürekli olarak yayınlanacaktır. 
Interaktif Kayıt Deski Sponsorluk Bedeli: 25.000 € + KDV

İnternet Kafe Sponsorluğu
Katılımcılar için kongre merkezinde 6 üniteden oluşan bir internet kafe yer alacaktır. 
Bilgisayar arka plan görseli firma/ürün logosu yer alacaktır. 
Açılış sayfaları firma ana sayfası olacaktır. 
İnternet üniteleri firma logoları ile giydirilecektir. 
İnternet Kafe’ye firma adı verilecektir.
İnternet Kafe Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV



j- diğer SponSorluklAr

Konsept Karşılama Sponsorluğu
Havalimanı transferlerine tek bir firma sponsorluk yapabilecektir. Karşılamalar için 2 adet desk 
alanı kiralanacaktır. Bu bölümlerde karşılama panosu ve desk  yer alacaktır. Karşılamalarda sponsor 
logolu t-shirt giyen 1.80 ve üzeri bayanlar görev alacaktır. Sponsor  firma logolu tablet bilgisayar ve 
beyaz şemsiyeler ile karşılama yapılacaktır. Araç önü tabelalarında firma/ürün logosu kongre görseli 
ile beraber yer alacaktır. Araç içi koltuk ön bölümünde firma/ürün broşürü yer alacaktır.  
Konsept Karşılama Sponsorluk Bedeli: 15.000 € + KDV

Sunum Kontrol Odası Sponsorluğu
Sunum kontrol odası; sunum yapacak davetli konuşmacı, yönetim kurulu, bilimsel komite ve VIP 
misafirlerin aynı zamanda dinlenme alanı olacaktır. Tek bir firma sponsorluk yapma hakkına 
sahiptir. Bilgisayar arka plan görseli firma/ürün logosu olabilir. Salon konum tabelası ve giriş 
panosunda firma/ürün logosu yer alacaktır. 
Sunum Kontrol Odası Sponsorluk Bedeli: 7.500 € + KDV

Su Sebili Giydirme Sponsorluğu
Kongre merkezinde çeşitli alanlarda 5 adet su sebili olacaktır. Su sebili giydirme için tek bir firma 
sponsorluk yapabilecektir. Su sebili giydirmeleri üzerinde firma/ürün logosu bulunacaktır.  
Su Sebili Giydirme Sponsorluk Bedeli: 4.500 € + KDV

Çanta İçin Insert Sponsorluğu
Tüm katılımcılara dağıtılacak çantaların içerisine firma tanıtım broşürleri konulacaktır.
Insert Flyer: 500 Euro € + KDV  Insert Kitapçık: 1.500 € + KDV



Katılımcı Bagaj Fişleri Sponsorluğu
Kongre katılımcılarının otellerine giriş ve odalarına yerleşme işlemlerinde bagajlarının 
üzerine yapıştırılacak Kongre görselli bagaj fişi kullanılacaktır. Bagaj fişlerinin üzerinde 
firma / ürün logosu yer alacaktır.
Bagaj Fişi Sponsorluk Bedeli: 1.500 € + KDV

Poster Alanı Sponsorluğu
Kongre süresince sunulacak olan posterlerin asılacağı poster panolarının alınlığında spon-
sor firma veya ürün logosu yer alacaktır. 
Poster Alanı Sponsorluk Bedeli: 2.500 € + KDV

Yönlendirme Sponsorluğu
Kongre Merkezi’nde kullanılacak olan yönlendirmelerde firma/ürün logosu yer alacaktır.
Yönlendirme Sponsorluk Bedeli: 2.500 € + KDV

Dijital Ekran Sponsorluğu
Otel ve Kongre Merkezi’nde yerleştirilecek Plazma Ekranlarda sponsor firmanın logo 
dönecektir
Dijital Ekran Sponsorluk Bedeli: 2.500 € + KDV 



kAtılımcı proFili

Sağlık hizmeti sağlayıcıları
SPA&Wellness sektörü paydaşları
Termal otel yöneticileri
Yaşlı bakım merkezi yöneticileri
Sivil toplum kuruluşları
Sağlık turizmi acenteleri
Sigorta sektörü profesyonelleri
Diğer üçüncü taraf yöneticiler 
Devlet ve hükümet temsilcileri

Beklenen Katılımcı Sayısı: 700 Kişi
(Yurtiçi 450, yurtdışı 250 kişi)



Kayıt 
Erken Kayıt: 300 Euro 

Kayıt ücretine; Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı, Bilimsel ve 
ticari sergi alanlarına giriş hakkı, Programda belirtilmiş olan öğle yemekleri ve 
kahve molaları, açılış kokteyli, Kongre dokümanları (Çanta, Kongre  kitabı, yaka 
kartı, katılım sertifikası) ve %18 KDV dahildir.

Konaklamalı Kayıt (3 gece)
Erken Kayıt: 600 Euro (tek kişi oda + kayıt) 
Erken Kayıt: 950 Euro (çift kişi oda + kayıt) 

Konaklamalı Kayıt ücretine; Silence İstanbul Hotel’de 18 Kasım Giriş (14.00’ten 
sonra) ve 21 Kasım 2015 Çıkış (12.00’a kadar) arası 3 Gece konaklama ve kahvaltı, 
Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı, Bilimsel ve ticari sergi alanları-
na giriş hakkı, Programda belirtilmiş olan öğle yemekleri ve kahve molaları, Açılış 
kokteyli, Kongre dokümanları (Çanta, Kongre  kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası) 
ve %18 KDV dahildir.

kAyıt Ve konAklAmA BilGileri



www.turkeyhealth.net info@turkeyhealth.net

KAyIT BİLgİLerİ
Tek Kişilik Kayıt Ücreti: 300 Euro

Kayıt ücretine; 
▪Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,▪Bilimsel ve ticari sergi 

alanlarına giriş hakkı,▪Programda belirtilmiş olan öğle yemekleri ve kahve molaları, 
açılış kokteyli,▪Kongre dokümanları (çanta, kongre  kitabı, yaka kartı, katılım 

sertifikası)▪ve %18 KDV dahildir.

KoNAKLAMALI KAyIT BİLgİLerİ
Tek Kişilik Konaklamalı Kayıt Ücreti: 600 Euro
Çift Kişilik Konaklamalı Kayıt Ücreti: 950 Euro 

Konaklamalı Kayıt ücretine; 
▪Silence İstanbul Hotel’de 18 Kasım giriş (14.00’ten sonra) ve 21 

    Kasım 2015 çıkış (12.00’a kadar) 3 gece konaklama ve kahvaltı,▪Tüm bilimsel oturum 
ve aktivitelere katılım hakkı,▪Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı, ▪Programda 
belirtilmiş olan öğle yemekleri ve kahve molaları,▪Açılış kokteyli, ▪Kongre dokümanları 

(çanta, kongre  kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası) 
▪ve %18 KDV dahildir.

Kayıtlar Kontenjanla Sınırlıdır!

İLeTİşİM
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği: +90 312 431 64 17 

Tablet İletişim: +90 212 288 09 01 (Sponsorluk)
Semtur: +90 216 651 51 11 (Kayıt)


