SPONSORLUK DOSYASI

Sayın Yetkili,
Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilirlik Zirvesi'ni 4 Mayıs 2015 tarihinde
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak gerçekleştiriyoruz.
Organizasyon, Saatli Bina adıyla da bilinen ve üniversitenin
tarihi binalarından olan Albert Long Hall'de gerçekleşecektir.
Organizasyonun ana oturumunda kullanılacak olan salon, binanın
122 yıllık tarihinde binlerce prestijli etkinliğe ev sahipliği yapmış
BTS'dir ve 450 kişilik kapasiteye sahiptir. Binada kapalı fuaye alanı
mevcuttur.
Seçkin konuşmacıları ve misafirleri kampüs ortamında
buluşturacağımız zirvemiz, saygın ve öncü organizasyonlardan
biri olmayı hedeflemektedir. Organizasyonda sizi stratejik
ortağımız olarak yanımızda görmekten büyük mutluluk duyarız.
Organizasyonun imajı ve yüksek kalitesi en önemli değerimiz
olacaktır. İnanıyoruz ki, siz ve diğer stratejik ortaklarımızın da
katkıları ile organizasyon daha büyük ve renkli hale gelecek, basında
ve iş dünyasında geniş yer bulacaktır.
Sizinle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,

Etkinlik Bilgi
Tarih: 4 Mayıs 2015
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Salonu (BTS)
Dil: Türkçe
Kişi Sayısı: 450
Hedef Kitle:
•Üst Düzey Şirket Yöneticileri
•Kurumsal İletişim Yöneticileri
İnternet Sitesi: www.surdurulebilirzirve.com

SPONSORLUK TEKLİFİ
Bu bahar, sektör profesyonellerini Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde
buluşturacak olan zirve, sürdürülebilirlik hakkındaki güncel konuları
profesyoneller ve akademisyenler ile ele alacaktır. Zirve, gündeme
uygun, geleceğin koşullarının konuşulduğu ilgi çekici ve yararlı konu
başlıklarıyla diğer zirvelerden farklılaşmaktadır.
Zirve; akademisyenler, danışmanlık firmaları, ve sektörün önde
gelen yöneticilerinden oluşan konuşmacılarıyla, farklı bakış açılarını
bir araya getirecek, konuları zengin bakış açısıyla inceleme fırsatı
sunacaktır.
Ekonomi, politika, ekoloji ve doğa için sürdürülebilirliği ele aldığımız
zirvemizde; Kurumsal Yönetim İlkeleri (hesap verebilirlik, şeffaflık,
adillik ve sorumluluk) temasıyla günümüz kurumlarının yapısı da
irdelenecektir. 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştireceğimiz zirvemiz
ile alanındaki en iyi isimleri Boğaziçi Üniversitesi’nde ağırlıyoruz.
Bu etkinliğimizde şirketinizle iş birliği içinde olmaktan büyük
memnuniyet duyacağımızı belirterek, sponsorluk teklifimizin
ayrıntılarını aşağıda paylaşmaktayız. Sizden gelelecek önerilerle
teklifimizi şekillendirebiliriz.
Sponsor olmayı kabul ederseniz, ödemeyi Boğaziçi Üniversitesi
Vakfı’na yatırarak %100 vergiden düşülebilir makbuz alabilirsiniz
veya masraf kalemlerimizden bir kısmını sizin adınıza
faturalandırabiliriz.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na yatırılan bağışlardan sonra
sporsorlarımıza Rektörlük tarafından teşekkür mektubu
gönderilecektir.

ANA SPONSORLUK
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Sponsor firmanın adı ve logosunun bütün tanıtım kanallarında
en önde ve daha büyük punto ile yer alması
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web
sitelerinde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber,
reklam, jingle gibi tanıtım unsurları
Etkinliğin resmi web sitesi www.degisimiyonetenler.com
(logonun burada yer almasının yanı sıra şirketin kendi sitesine link
verilmesi)
1 sponsorlu panel ve ayrıca 1 panelde konuşmacı olma hakkı
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından
ya da bizim tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 150
davetiye
Etkinlik alanında stand açma hakkı
Video gösterim hakkı (Toplam 5 dakika)
Etkinliğin düzenlendiği mekanlarda sponsor firmayı tanıtıcı
her türlü malzemeyi bulundurma hakkı
Kapanış töreninde ana sponsor olarak anons edilmesi ve
teşekkür plaketi verilmesi

ANA SPONSORDAN BEKLENENLER
Sponsorluk bedeli ana sponsor için 35.000 TL+KDV’dir.
Sponsorluk Kimlere Uygun?
Holdingler
İşe Alım Aracılık Hizmeti Veren Firmalar
Danışmanlık Firmaları
Bankalar
Medya Şirketleri
Telekom Şirketleri

PANEL SPONSORLUĞU
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web
sitelerinde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber,
reklam, jingle gibi tanıtım unsurları
Etkinliğin resmi web sitesi www.degisimiyonetenler.
com(logonun burada yer almasının yanı sıra şirketin kendi sitesine
link verilmesi)
Etkinlik sonrası basılacak olan kitapçıkta röportaj ve tanıtım
için 2 sayfa ayrılması
Bir oturumda/panelde konuşmacı olma hakkı
Sponsor firmanın adıyla (isteğe bağlı olarak firma tarafından
ya da bizim tarafımızdan belirlenecek kişilere) gönderilecek 20
davetiye
Panel Sponsorundan Beklenenler
Sponsorluk bedeli panel sponsorluğu için 20.000 TL+KDV’dir
Sponsorluk Kimlere Uygun?
İşe Alım Aracılık Hizmeti Veren Firmalar
Danışmanlık Firmaları

STAND SPONSORLUĞU
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web
sitelerinde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber,
reklam, jingle gibi tanıtım unsurları
Etkinliğin resmi web sitesi www.degisimiyonetenler.com
(logonun burada yer almasının yanı sıra şirketin kendi sitesine link
verilmesi)
Etkinlik alanında stand açma hakkı
Stand Sponsorundan Beklenenler
Sponsorluk bedeli şirket sponsorluğu için 7.500 TL+KDV’dir.

GÜMÜŞ SPONSORLUK
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web
sitelerinde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber,
reklam, jingle gibi tanıtım unsurları
Etkinliğin resmi web sitesi www.degisimiyonetenler.com
(logonun burada yer almasının yanı sıra şirketin kendi sitesine link
verilmesi)
Etkinlik sonrası basılacak olan kitapçıkta röportaj ve tanıtım
için 1 sayfa ayrılması
Gümüş Sponsorundan Beklenenler
Sponsorluk bedeli şirket sponsorluğu için 5.000 TL+KDV’dir.

BARTER SPONSORLUĞU
Sponsorumuz için etkinliğin tanıtım yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Basın sponsorlukları ve PR çalışmaları yoluyla çeşitli web
sitelerinde, radyo, televizyon, gazete ve dergilerde yer alacak haber,
reklam, jingle gibi tanıtım unsurları
Etkinliğin resmi web sitesi www.degisimiyonetenler.com
(logonun burada yer almasının yanı sıra şirketin kendi sitesine link
verilmesi)
Barter Sponsorundan Beklenenler
Hizmet ihtiyaçlarını (yemek/ikram/plaket/hediye
karşılaması
*Barter Sponsorluğu için ayrıca dosya isteyiniz.

vb.)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İletişim Bilgileri
contact@surdurulebilirzirve.com
www.surdurulebilirzirve.com
tr.linkedin.com/in/surdurulebilirzirve

