


Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý,

Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr 

çalýþmalarýna aralýksýz devam etmektedir. Bu kapsamda her yýl düzenlenen ve 

gelenekselleþen TBD etkinlikleri sizlerin de katkýsýyla markalaþmýþ, sektörel bir sahiplikle 

sektör zirvesi ve þenliði haline gelmiþtir.

Bu kapsamda, Biliþim Sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve 

dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla "Bilgi Ýþlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BÝMY)" 

düzenlenecektir. Bu yýl 17.sini yapmayý planladýðýmýz BÝMY etkinliðimiz 15-18 Nisan 2010 

tarihleri arasýnda Gloria Golf Resort Hotel'de gerçekleþtirilecektir.

17.sini yapmayý planladýðýmýz BÝMY etkinliðimizde ön görülen konu baþlýklarý; 

• Biliþim Akademia

• WEB Servislerinin Güvenliði

• Gelecekte Að (Network of the Future)

• Eðlence Dünyasý teknolojilerinin kiþilere ve topluma etkileri

• Interaktif sayýsal televizyon ve yayýncýlýk

• Sosyal Aðlarda Bilgi Paylaþýmý

• Biliþim Estetiði

• Sayýsal Fotoðrafçýlýk

• Ýnternet Reklamcýlýðý

• Karþýlaþtýrma; 

• Servis Yönetimi (ITIL)

• Bilgi Güvenliði Yönetimi (ISO27001)

• Özel Kamu Sektör

• Ýnternet geçmiþi geleceði

• Sosyal Etkinlikler

  • Biliþimciler Nefes Alýyor

• Oyun Yarýþmasý

• Sayýsal Fotoðrafçýlýk

Birbirinden farklý konularý ve zengin içeriði ile Biliþim Sektöründeki son geliþmeleri izleme 

fýrsatý bulacaðýnýz etkinliðimizde sizleri aramýzda görmekten onur duyarýz. 

Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý 

birlikte paylaþmak dileðiyle…

Türkiye Biliþim Derneði

Yönetim Kurulu

ÖNSÖZ



SPONSORLUK KATILIM KOÞULLARI

ANA SPONSOR                       45.000 EURO+KDV

Aþaðýda bulunan sponsorluk listesi etkinlik kapsamýnda kuruluþlarýn yer almak 

isteyecekleri tanýtým olanaklarýný kapsamaktadýr. 

Ana Sponsor etkinliðin açýlýþ konuþmacýlarýndan biri olacaktýr. 

Ana Sponsor'a 45'er dakikalýk firma sunum salonunda 2 adet  oturum düzenleme 

hakký verilecektir. 

Ana Sponsor'a 10 adet tek kiþilik oda verilecektir.

Bu sunum için ayrýlmýþ salonda aþaðýdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktýr:

Ses Sistemi

Projeksiyon Cihazý

Perde

Kürsü 

1 Adet Kürsü Mikrofonu 

Ana sponsor, 1. gün akþam yemeðinin ardýndan verilecek kokteyle ev sahipliði 

yapacaktýr.  

Ana Sponsora fuayede bir adet tanýtým masasý verilecektir. 

Ana sponsor aþaðýda belirtilen Etkinlik kapsamýndaki tüm basýlý malzemelerde 

logosu ile yer alacaktýr:

 Basýn duyurularýnda

 Kullanýlan tüm ilanlarda

 Basýlý malzemelerde

• Program Broþürü

• Mekânda daðýtýlacak / çantada bulunan kongre dokümanlarý 

• Giriþ hakkýný kapsayan davetiyelerin arka yüzünde

 Elektronik ortamda

• e-bültenlerde

• Ýnternet’te

• Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýmý ile

 Tüm ana konferans ve panel salonlarýndaki sponsorluk panolarýnda 

Mekânlardaki genel sponsorluk panolarýnda 

Ana sponsor’a, mekânda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký verilecektir.
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KATILIM SPONSORLUÐU                        10.000 EURO+KDV

Katýlým sponsoru'na 45 dakikalýk 1 adet firma sunum salonunda oturum düzenleme 

hakký verilecektir. 

Oturum için ayrýlmýþ salonda aþaðýdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktýr:

Ses Sistemi

Projeksiyon Cihazý

Perde

Kürsü 

1 Adet Kürsü Mikrofonu 

Katýlým sponsoruna, fuayede 1 adet tanýtým masasý verilecektir.

Katýlým sponsoru aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre kapsamýndaki 

tüm basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Katýlým Sponsoru baþlýðý altýnda 

yer alacaktýr:

Basýn duyurularýnda

Kullanýlan tüm ilanlarda

Basýlý malzemelerde

• Program Broþürü

• El broþürü

Elektronik ortamda

• e-bültenlerde 

• Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýmý ile

Mekanlardaki genel sponsorluk panolarýnda

Katýlým Sponsor’u, mekânda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma hakký 

verilecektir.

GALA YEMEÐÝ SPONSORLUÐU                20.000 EURO+KDV

Etkinliðin 3. günü yapýlacak olan Gala yemeðinde, Sponsor Firma, tüm etkinlik 

katýlýmcýlarý, katýlan kuruluþlarýn temsilcileri ve davetli konuþmacýlar ile bir araya 

gelmek, kurumsal tanýtým yapmak fýrsatýný elde edecektir.

“Gala Yemeði Sponsoru” olan kuruluþ, Gala Yemeði'nin evsahipliðini üstlenecektir.  

“Hoþgeldiniz” konuþmasý da yapabilecek olan Gala yemeði sponsoruna, tüm 

katýlýmcýlara hediye takdim etme (masalara konabilir) hakký verilecektir.  



Gala Gecesi için hazýrlanan balo salonunda firma brandingi yapýlacak, masalar 

sponsor firma bayraklarýyla süslenecektir. 

Gala Gecesinin açýlýþýný sponsor firma yöneticisi yapacaktýr.

Gala Yemeði Sponsoru aþaðýda belirtilen haklara sahip olacak ve Kongre 

kapsamýndaki tüm basýlý malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Katýlým 

Sponsorlar baþlýðý altýnda yer alacaktýr:

Basýn duyurularýnda

Kullanýlan tüm ilanlarda

Basýlý malzemelerde

• Program Broþürü

• El broþürü

Elektronik ortamda

• e-bültenlerde 

• Sponsorlar bölümünde logosu ve þirket kýsa tanýtýmý ile

Mekânlardaki genel sponsorluk panolarýnda

Gala Gecesi Sponsoruna, mekânda daðýtýlacak çantaya 1 adet insert koyma 

hakký verilecektir.
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Ýnternet Cafe Sponsorluðu  3.500 Euro + KDV

Etkinlik Çantasý Sponsoru 8.000 Euro + KDV

ÜRÜN VE HÝZMET SPONSORLAR

                

Etkinlik süresince katýlýmcýlara hizmet verecek olan Ýnternet cafe'de 

kullanýlmak üzere 5 bilgisayar, 1 printer teminini kapsar. Karþýlýðýnda 

Sponsor Firmaya,  Ýnternet cafe'ye adýný vermeyi ve bu mekândaki 

brandingleri kapsar. Firma logosu basýlý malzemelerde Ürün ve Hizmet 

Sponsorlarý olarak yer alacaktýr.

Etkinlik kayýtlarý sýrasýnda katýlýmcýlara verilecek olan çantalarýn 

sponsorluðunu kapsar. 500 adet çantanýn kapaðýnýn içinde Sponsor 

Firma logosu ile birlikte Etkinliðin logosu bulunacaktýr. Sponsor Firma 

çantalarýn içine 2-3 sayfalýk insert koyma hakkýna sahip olacaktýr. 

Firma basýlý materyallerde Ürün ve Hizmet  Sponsorlarý olarak yer 

alacaktýr.



Kahve Molasý Sponsorluðu (Günlük) 3.500 Euro + KDV

Öðle Yemeði Sponsorluðu (Günlük)   4.500 Euro + KDV

Ulaþým Sponsorluðu (Ankara-Antalya-Ankara)    5.000 Euro + KDV

 

Program Duyurusu (Arka Kapak)  5.000 Euro + KDV

Çanta içi Broþür                     1.500 Euro + KDV

                             

Etkinliðin yapýlacaðý mekânda verilecek olan Kahve molalarýndan, bir gün 

içerisinde 2 adedinin ev sahipliðini yapma hakkýný kapsar.  Bu kahve 

molasý sýrasýnda Sponsor Firma kahve molasý mekanýnda TBD'nin 

göstereceði alanlar içinde firma tanýtýmýný yapabilecektir. Firma logosu 

etkinlik duyurularýnda Ürün ve Hizmet Sponsorlarý olarak yer alacaktýr. 

Yemek alanýndaki masalara Sponsor Firma bayraklarý, pankartlarý 

konulacak ve firma logosu etkinlik duyurularýnda Etkinlik Sponsoru, 

program kitapçýðýnda ise  Ürün ve Hizmet Sponsorlarý olarak yer alacaktýr.

Ankara  Antalya/ - Antalya arasýnda yapýlacak olan özel transfer için 

kullanýlacak araçlar önüne Sponsor Firma logosu konulacak olup ayrýca 

Sponsor Firma otobüs içinde promosyon ve broþür daðýtabilir. Gidiþ ve 

dönüþte güzergâh üzerinde yemek organizasyonu yapýlacaktýr. Etkinlik 

duyurusu ve internet sayfasýnda Ulaþým Sponsoru olarak yer alacaktýr.

Etkinlik öncesinde basýlarak katýlýmcýlara programý önceden bildirmek 

amacýyla yayýnlanacaktýr. Arka kapak da Sponsor Firma reklamý yer 

alacaktýr. Ayrýca Firma basýlý materyallerde Ürün ve Hizmet Sponsorlarý 

olarak yer alacaktýr.

Etkinlik sýrasýnda katýlýmcýlara daðýtýlacak olan çantanýn içine konacak olan 

insert'leri veya kalem gibi promosyon malzemelerini kapsar. Ýnsert'ler 

þirketler tarafýndan en geç 5 Nisan 2010 da teslim edilecektir.  



Digital Fotoðrafçýlýk   5.000 Euro + KDV

Oyun ve Spor Yarýþmalarý 5.000 Euro + KDV

SOSYAL ETKÝNLÝK SPONSORLUÐU      

                

Uzman bir eðitmen tarafýndan özel toplantý salonunda profesyonel dijital 

fotoðrafçýlýk eðitimi verilecektir.  Eðitim sonunda katýlýmcýlardan 1 kiþiye 

sponsor firma tarafýndan dijital fotoðraf makinasý hediye edilecektir.

Etkinlikte sanal futbol, bilgisayar oyunlarý, Dart, Tenis, Futbol, Basketbol, 

Voleybol ve Okey yarýþmalarý düzenlenecektir. Yarýþ sahalarýnda sponsor 

firma afiþ ve bayrak çalýþmasý yapabilecektir. Yarýþmayý kazanan takým 

veya kiþiye firma ve TBD logolu kupa verilecektir.


