


Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim 

dostları,

Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 

40 yıldır çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda her yıl düzenlenen 

ve gelenekselleşen TBD etkinlikleri sizlerin de katkısıyla markalaşmış, sektörel bir 

sahiplikle sektör zirvesi ve şenliği haline gelmiştir.

Bilişim Sektöründe çalışan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve 

dayanışmalarını geliştirmek amacıyla ana teması “Bilişim Teknolojileri ve 

Gelecek Öngörüleri” olan “Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY) 29 

Mart-01 Nisan 2012 tarihleri arasında Gloria Golf Resort Hotel'de 

gerçekleştirilecektir. Bu yıl 19.cusunu yapmayı planladığımız BİMY etkinliğimizde 

Bilişim Teknolojilerinde geleceğe yönelik  öngörüler ele alınarak farkındalık 

yaratılmaya çalışılacaktır. 

Birbirinden farklı konulara ve zengin bir içeriğe sahip olan 19.Bilgi İşlem Merkezi 

Yöneticileri Seminerinde sizleri aramızdan görmekten onur duyarız.

Türkiye Bilişim Derneği

Yönetim Kurulu

Baharın getirdiği güzel anları

hep birlikte geçirmek dileğiyle…



SPONSORLUK KATILIM KOŞULLARI

ANA SPONSOR                       45.000 EURO+KDV

Aşağıda bulunan sponsorluk listesi etkinlik kapsamında kuruluşların yer almak 

isteyecekleri tanıtım olanaklarını kapsamaktadır. 

Ana Sponsor aşağıda belirtilen haklara sahip olacaktır:

Ana Sponsor etkinliğin açılış konuşmacılarından biri olacaktır. 

Ana sponsor'a 45'er dakikalık firma sunum salonunda 2 adet oturum düzenleme 

hakkı verilecektir. 

Ana Sponsor'a 10 adet tek kişilik oda verilecektir.

Bu sunum için ayrılmış salonda aşağıdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktır:

Ses Sistemi

Projeksiyon Cihazı

Perde

Kürsü 

1 Adet Kürsü Mikrofonu 

Ana sponsor, 1. gün akşam yemeğinin ardından verilecek kokteyle ev sahipliği 

yapacaktır.  

Ana Sponsora fuayede bir adet tanıtım masası verilecektir. 

Ana sponsor aşağıda belirtilen Etkinlik kapsamındaki tüm basılı malzemelerde 

logosu ile yer alacaktır:

Basın duyurularında

 Kullanılan tüm ilanlarda

Basılı malzemelerde

• Program Broşürü

• Mekânda dağıtılacak / çantada bulunan kongre dokümanları 

Elektronik ortamda

• e-bültenlerde

• İnternet’te

• Sponsorlar bölümünde logosu ve şirket kısa tanımı ile

 Tüm ana konferans ve panel salonlarındaki sponsorluk panolarında 

Mekânlardaki genel sponsorluk panolarında 

Ana sponsor’a, mekânda dağıtılacak çantaya 1 adet broşür koyma hakkı 

verilecektir.
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KATILIM SPONSORLU                         0.000 EURO+KDVĞU 1

    Katılım Sponsoru aşağıda belirtilen haklara sahip olacaktır:

Katılım sponsoru'na 45 dakikalık 1 adet firma sunum salonunda oturum düzenleme 

hakkı verilecektir. 

Oturum için ayrılmış salonda aşağıdaki teknik ekipmanlar mevcut olacaktır:

Ses Sistemi

Projeksiyon Cihazı

Perde

Kürsü 

1 Adet Kürsü Mikrofonu 

Katılım sponsoruna, fuayede 1 adet tanıtım masası verilecektir.

Kongre kapsamındaki tüm basılı malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Katılım 

Sponsoru başlığı altında yer alacaktır:

Basın duyurularında

Kullanılan tüm ilanlarda

Basılı malzemelerde

Program Broşürü

Mekânda dağıtılacak / çantada bulunan kongre dokümanları 

Elektronik ortamda

e-bültenlerde

İnternet’te  

Sponsorlar bölümünde logosu ve şirket kısa tanımı ile

Tüm ana konferans ve panel salonlarındaki sponsorluk panolarında 

Katılım Sponsor’u, mekânda dağıtılacak çantaya 1 adet broşür koyma hakkı 

verilecektir.
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Etkinliğin üçüncü günü ünlü bir müzisyen veya grup konser verecektir. 

Kapanış Konseri Sponsoru firma yetkilisi konser açılış konuşmasını 

yapacaktır. Sponsor firma aşağıda belirtilen haklara sahip olacak ve kongre 

kapsamındaki tüm basılı malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Katılım 

Sponsorlar başlığı altında yer alacaktır:

Basın duyurularında

Kullanılan tüm ilanlarda



Basılı malzemelerde

 Program Broşürü

 Mekânda dağıtılacak / çantada bulunan kongre dokümanları 

Elektronik ortamda

 e-bültenlerde 

 Sponsorlar bölümünde logosu ve şirket kısa tanıtımı ile

Tüm ana konferans ve panel salonlarındaki sponsorluk panolarında 
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İnternet’te  

Kapanış Konseri Sponsor'una, mekânda dağıtılacak çantaya 1 adet broşür koyma 

hakkı verilecektir.

ÜRÜN VE HİZMET SPONSORLUKLARI

                
Etkinlik Çantası Sponsoru 8.500 Euro + KDV

Kahve Molası Sponsorluğu (Günlük) 3.500 Euro + KDV

Öğle Yemeği Sponsorluğu (Günlük)   4.500 Euro + KDV

Çanta içi Broşür                     2.000 Euro + KDV

       

Etkinlik kayıtları sırasında katılımcılara verilecek olan çantaların 

sponsorluğunu kapsar. 500 adet çantanın kapağının içinde Sponsor 

Firma logosu ile birlikte Etkinliğin logosu bulunacaktır. Sponsor Firma 

çantaların içine 2-3 sayfalık broşür koyma hakkına sahip olacaktır. Firma 

basılı materyallerde Ürün ve Hizmet Sponsoru olarak yer alacaktır.

Etkinliğin yapılacağı mekânda verilecek olan Kahve molalarından, bir gün 

içerisinde 2 adedinin ev sahipliğini yapma hakkını kapsar.  Bu kahve 

molası sırasında Sponsor Firma kahve molası mekanında TBD'nin 

göstereceği alanlar içinde firma tanıtımını yapabilecektir. Firma logosu 

etkinlik duyurularında Ürün ve Hizmet Sponsoru olarak yer alacaktır. 

Yemek alanındaki masalara Sponsor Firma bayrakları, pankartları 

konulacak ve firma logosu etkinlik duyurularında Etkinlik Sponsoru, 

program kitapçığında ise Ürün ve Hizmet Sponsoru olarak yer alacaktır.

           Etkinlik sırasında katılımcılara dağıtılacak olan çantanın içine konacak olan 

broşürleri veya kalem gibi promosyon malzemelerini kapsar. 



SOSYAL ETKİNLİK SPONSORLUĞU      5.000 Euro + KDV

Etkinlikte bilgisayar oyunları, futbol, basketbol, voleybol ve golf 

aktiviteleri düzenlenecektir. Aktivite sahasında sponsor firma afiş ve 

bayrak çalışması yapabilecektir. Ayrıca sponsorluk bedeli dışında 

yarışmayı kazanan takımların hediyeleri firma tarafından verilecektir.


