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Sayın İlgili;
II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi, 2-5 Kasım 2016 tarihleri arasında yeni fuar alanı fuarizmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) organizatörlüğünde “Engellilerin Sosyal
Yaşama Katılımını Artırmaya Yönelik Yerel Politikalar” temasıyla gerçekleşecektir.
Özgür düşünebildiğimiz, sınırsız bakabildiğimiz, kendimize benzemeyene yaklaşabildiğimiz, farklılıklarımızın
hayata büyük bir değer kattığını görebildiğimiz, birbirimizden aydınlanıp birbirimizi aydınlatabildiğimiz, yapma
ve yaratma cesaretine sahip olduğumuz, “engelli – engelsiz” ayrımını kaldırarak yaşayabildiğimiz ve kendimizi
yetersiz hissetmediğimiz bir dünya için “daha güzel bir dünya” sloganıyla yola çıkıldı. II. Engelsİzmir Kongresi,
uluslararası nitelik kazanmış olarak ve “anlayış ve farkındalık eksikliği” engelini aşarak, herkesin kolay yaşayabileceği bir dünya hedeflemektedir.

“Engel”, oluşturduğumuz yaşam tarzının ve koşullarının sonucudur.
Duyu organlarında veya zihninde yetersizlik ve kısıtlılık olan kişiler ile bedensel özellikleri dolayısı ile hareket
zorluğu çeken kişilerin “engelli” olarak tanımlandığı anlayış günümüzde değişmiştir. Herkesin engelli olduğu
durumlar gündelik yaşamın bir gerçeğidir. Yapmamız gereken, herkesin kolay yaşayabileceği ve kendini yetersiz
hissetmeyeceği bir yaşama düzenini sağlamaktır.
“En zor algılayan, en zor hareket eden, hayatı en zor olan kişiyi” düşünerek kuracağımız bir yaşam “engelli –
engelsiz” ayrımını ortadan kaldıracaktır.
İnsanlık olarak ulaştığımız gelişmişlik düzeyi, bilgi, donanım ve imkânlarla, “ileri-geri”, “üstün-vasat” ayrımı
yapmadan bütün insanların “insanlık ailesinin saygın ve onurlu bireyleri” olarak yaşamasını sağlayabiliriz.
Bu yaklaşım, “yaşamak, öğrenmek, meslek edinmek, toplumsal yaşama bütün yönleri ile katılmak, kendini istediği gibi ifade edebilmek ve kendini istediği gibi gerçekleştirebilmek” gibi, insanın insan olmaktan kaynaklanan
haklarına saygılı olmanın bir gereğidir.
Bilimsel kongrenin yanı sıra, ticari sergiler ve kültür sanat ve spor etkinlikleri ile benzeri daha önce görülmemiş
bir katılımcı profilini hedefleyen Engelsİzmir Kongresi ile fuarizmir dünya kalitesinde bir kongreye ev sahipliği
yapacaktır.
Engelsiz Yaşam konusu yurt içi ve yurt dışından gelecek uzmanlar tarafından bilimsel yönü ile ele alınacak,
sorunlar, çözümler ve dünyadaki gelişmeler paylaşılacaktır. Ticari sergi alanında Engelsiz yaşam için ürünler,
hizmetler, yeni tasarımlar ve sistemler tanıtılacaktır.
Engelsiz yaşamda Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerine ilişkin örnekler sunulacak, katılımcı sanat projeleri, sanat
ve spor etkinlikleri ile genel katılıma açık atölye ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.
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Engelsiz Yaşama Destek Veren Sayın İlgili;
2016 yılında ikincisi gerçekleştirilecek olan ve iki yılda bir düzenlenmesi planlanan etkinlikteki en önemli
bileşenlerden biri hiç kuşkusuz değerli sponsorlarımızdır. Engelsİzmir 2016 Kongresi kapsamında ele alınacak
konuları, sponsorluk koşulları ile birlikte bilgilerinize sunuyoruz. Engelsiz bir yaşam idealinde yaratılan sinerjiye
katılmak için, sizleri II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi’nde sponsor olarak görmekten memnuniyet duyacağız.
Saygılarımızla,

Engelsİzmir Yürütme Kurulu

ZİYARETÇİ PROFİLİ
Engelli – Engelsiz Yurttaşlar ve Aileleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Belediyeler
Hukukçular
Akademisyenler
Kent Bilimciler
Sanatçılar
Engellilere Yönelik Çözüm Üreten Ticari Firmalar
Uluslararası Kuruluşlar
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KURULLAR
KONGRE ONURSAL BAŞKANI:

KONGRE DANIŞMA KURULU

Aziz KOCAOĞLU – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

- Dr. Ziya T. GÜNEŞ – Uzman Doktor
- Yrd. Doç. Dr. Burak KARABEY – Dokuz Eylül Üniversitesi

KONGRE BAŞKANI:
Doç. Dr. Levent KÖSTEM

Özel Eğitim Bölümü
- Serpil KESKİN - İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
- Pınar MERİÇ - İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler ve

KONGRE YÜRÜTME KURULU:

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı

- Doç. Dr. Levent KÖSTEM - Kongre Başkanı

- Özlem TUĞAÇ - İBB Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürü

- Mahmut AKKIN - İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürü

- Çağdaş Görmeyenler Derneği

- Prof. Dr. Adnan AKYARLI

- ESHOT Genel Müdürlüğü

- Av. Murat BAKAN- CHP İzmir Milletvekili

- İBB Meclisi AB Dış İlişkiler Komitesi

- Dr. F. Aytuğ BALCIOĞLU - İBB Sosyal Projeler Daire Başkanı

- İBB Meclisi Kadın-Erkek Eşitlik Komitesi

- Hilmiye ÇARIKÇI - İBB Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı

- İBB Meclisi Kültür Turizm Komitesi

- Uğur DEĞİRMENCİOĞLU

- İBB Meclisi Yerel Gündem 21 Komitesi

- Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

- İZBAN Genel Müdürlüğü

- Buğra GÖKÇE - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

- İZDENİZ Genel Müdürlüğü

- Serpil KESKİN - İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

- İzmir Barosu

- Güman KIZILTAN

- İzmir Engelsiz Sanat Derneği

- Pınar MERİÇ - İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler ve

- İZSU Genel Müdürlüğü

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı

- İzmir Tabipler Odası

- Dr. Gökalp MÜSTECAPLIOĞLU

- Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği

- Aysel ÖZKAN - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

- Makine Mühendisler Odası İzmir Şubesi

- Funda ERKAL ÖZTÜRK - İBB Kültür Ve Sanat Dairesi Başkanı

- Metro A. Ş Genel Müdürlüğü

- Gül ŞENER - İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

- Mimarlar Odası İzmir Şubesi

- Ferhan ŞİRVAN - İBB Daire Başkanı

- Multipl Skleroz Derneği

- Tülin TOPUZOĞLU - Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler

- Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği

Derneği Başkanı
- Gülşah BATMAZ - İBB Engelli Hizmetleri Şb. Md.Proje Sorumlusu

- Sağır ve Dilsizleri Koruma Derneği
- Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu
- Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

KONGRE DÜZENLEME VE SEKRETARYA KOMİTESİ :
- Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN - Komite Başkanı
- Mahmut AKKIN - İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürü
- Şehnaz AYDIN - İBB Tanıtım Şube Müdürü
- Gülşah BATMAZ - İBB Engelli Hizmetleri Şb. Md.
Engelsizmir Proje Sorumlusu
- Ömer ÇAM - İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü Grafiker
- Funda ERKAL ÖZTÜRK - İBB Kültür Ve Sanat Dairesi Başkanı
- Pınar KAVASOĞLU - İBB Protokol Şube Müdürlüğü Koordinatörü
- Ganime NALBANTOĞLU - İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü
- Şebnem ŞENDİL - İZFAŞ Etkinlikler Şefliği
- Ceren Deniz DEMİREL - İZFAŞ Etkinlikler Şefliği
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- ÜNİBEL A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

KURULLAR
KONGRE BİLİM KURULU :
Başkan:
Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
- Doç. Dr. Zehra AKDEMİR ERSOY - Gediz Üniversitesi Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.
- Prof. Dr. Adnan AKYARLI
- Haydar ALBAYRAK – Psikolog - Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği
- Doç. Dr. Esin ALPÖZ- Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
- Prof. Dr. Fazıl APAYDIN-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Yrd. Doç Dr. Avşar ARDIÇ- Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
- Yrd. Doç. Dr. Öykü Özü CENGİZ - Gediz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN – Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Y.O. Ebelik Bölümü
- Aylin ÇEPİŞ- Dokuz Eylül Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü
- Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI - İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- Uğur DEĞİRMENCİOĞLU
- Prof.Dr. Nevin ERGUN - Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Reh. Bölümü
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı
- Yrd. Doç. Dr. Zümrüt GEDİK- Katip Çelebi Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü
- Yrd. Doç. Dr. Alev GİRLİ- Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
- Prof.Dr. Dilek GÜLDAL – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
- Dr. Can GÜNDÜZ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fak.Öğretim Gör.
- Yrd. Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU - Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
- Kıvanç HEKİM- İzmir Üniversiteleri Platformu
- Prof.Dr. Egemen İDİMAN – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
- Mustafa Özhan KALAÇ- Celal Bayar Üni. Öğr. Gör.Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
- Prof.Dr. Didem KARADİBAK - DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
- Doç. Dr. Emel KAYIN – Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
- Harun KIRGÖZ- Şifa Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü
- Sermin KUN- İzmir Üniversiteleri Platformu
- Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ – Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi DekanYardımcısı / Fizyoterapi ve Reh. Bölümü Başkanı
- Pınar MERİÇ-İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
- Prof. Dr. Saffet MUTLUER – Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktoru
- Prof. Dr. Akın OLGUN- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
- Müjgan Bilgen ÖZEN – Avukat
- Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA - Katip Çelebi Üniv. Sağlık Bil. Fak. Fizik Tedavi ve Reh.Böl.
- Doç. Dr. Işıl ÖZGEN – Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak. Turizm İşletmeciliği Böl.
- Yard. Doç. Dr.Mehmet ÖZKESKİN - İzmir Üniversitesi Sağ.Yüksek Okulu Müd.
- Doç. Dr. Hatice ŞAHİN – Ege Üniv. Tıp Fakültesi - Engelsiz Ege Birimi Koor.
- Doç Dr. Nilgin TANIŞ POLAT- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
- Prof. Dr. Vahap TECİM- DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim Bilişim Sist. Böl.
- Doç. Dr. Huriye TOKER - Yaşar Üniv. İletişim Fak. - Engelliler Danışma ve Koor. Birimi
- Şebnem TÜRKDALI -Uzman Psikolog - Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği
- Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ - DEÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y. O.
- Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
- Merve YAVUZ- İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü
- Doç. Dr. Hatice YILDIRIM SARI - Katip Çelebi Üniv. Sağlık Bil.Fak. Hemşirelik Böl.
- Gizem YILMAZ- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Engelsiz Birim Koordinatörü
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KONGRE TANITIM KOMİTESİ :

Başkan:
Pınar MERİÇ - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
- Mahmut AKKIN - İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürü
- Şehnaz AYDIN - İBB Tanıtım Şube Müdürü
- Ömer ÇAM - İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü-Grafiker
- Gökalp MÜSTECAPLIOĞLU - Uzman Hekim
- Şebnem ŞENDİL - İZFAŞ Etkinlikler Şefliği
- Ceren Deniz DEMİREL - İZFAŞ Etkinlikler Şefliği
- Murat ÜNAL - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

SANAT KOMİTESİ :

Başkan:
Tamer ÖZŞEKER - İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı
- Ayten AYDIN - İzmir Engelsiz Sanat Derneği
- Mustafa Fatih BAKIR - Permakültür Araştırma Enstitüsü
- Orçun BERRAKÇAY - Otizm ve Müzik Orkestra Şefi
- Bade BİLGEN - Ressam
- Görsev BİLKAY - İdol Sanat Evi
- Ömer ÇAM - İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü
- Nuray ERDEN - İdol Sanat Evi
- Kemal Ozan ISKIR - Urla Sanat Sokağı Derneği Başkanı
- Emel KIRAN - İzmir Engelsiz Sanat Derneği
- Seyhan LİVANELİ - Emekli Gönüllü
- Burak LÜLECİ - Heykeltraş
- Uğur ÖZKUTLU - Urla Sanat Sokağı Derneği
- Tolga SAKARYA - İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
- Şebnem ŞENDİL - İzfaş Etkinlikler Şefliği
- Ferhan ŞİRVAN - İBB Daire Başkanı
- Arzu TERZİOĞLU ÇIRACI
- Merve TİTİZ - Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü
- İbrahim YAZICI - İBB Sanat Danışmanı
- Mehmet YILDIZ - İBB Kültür Sanat Şube Şef

SPOR KOMİTESİ :

Başkan:
Deha ERDURAN - İBB Gençlik Spor Kulübü
- Prof. Dr. Nevin ERGUN - Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Reh. Bölümü
- Ganime NALBANTOĞLU - İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü

SOSYAL KOMİTE :

Başkan:
Tülin TOPUZOĞLU - Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı
- Cihat COŞKUN - Gönüllü
- Süleyman ER - İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı
- Sinan KILIÇ - Gönüllü
- Şebnem OKTAY - Gönüllü
- İlknur ÖKTEM - İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
- Tamer ÖZŞEKER - İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı
- Mutlu Murat ŞAHİNTÜRK - Gönüllü
- Lütfi ÜNAL - İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri

FUAR/SERGİ DÜZENLEME KOMİTESİ :
İZFAŞ

FUAR KATILIMCI PROFİLİ
Medikal

Hizmetler ve Sosyal Programlar

Erken tıbbi müdahale

Çevre düzenlemeleri

Fizyoterapi

Eğitim

İlaçlar

Engelli istihdam

Konuşma ve iletişim

Finansal kaynaklar

Organ nakli

Gönüllü çalışma

Ortodonti

İletişim

Ortopedi

Rehabilitasyon yatırım

Protez

Spor, hobi ve yaratıcılık

Protez uzuvlar

Tanıtım ve ayrıcalıklar

Psikoterapi

Teknoloji

Tıbbi rehabilitasyon

Toplu hizmet kurumları ve belediyeler
Toplum hizmeti programları

Yapı ve Ekipmanları
Akustik

Turizm
Yasa ve yönetmelikler

Bina ekipmanları
Engelli taşıma araçları
Giyim ve ayakkabı
Optik
Otomotiv
Tesisler
Yardımcı araçlar
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SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

ANA SPONSOR

Sponsorluk Ücreti: 50.000 TL+KDV - Etkinliğimiz 1 Ana Sponsor ile sınırlıdır.
Ana Sponsora Verilecek Haklar;
• Ana Sponsor tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “ANA SPONSOR” adı altında ve logosuyla diğer
logolardan ayrı ve daha büyük olarak yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak
ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Ana Sponsor logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde “ANA
SPONSOR” ifadesi kullanılacaktır.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ana Sponsorun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği her
mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED ekranlar
ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Ana Sponsor logosuna en üstte yer verilecektir.
• Kongre internet sitesinde “ANA SPONSOR” ilan edilerek, firmanın tanıtımı ve ana sponsor olarak lansmanı için
eklenecek Pop-up’lar ile firmanın pazarlama ve halkla ilişkiler aktivitelerini tamamlama fırsatı verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Ana Sponsora etkinlik sergi alanında 48 m2’lik özel tasarım hazır stant alanı standart aksesuarlı (zemin halısı, 1
masa, 2 sandalye, 8 spot ışığı) tahsis edilecektir.
• Ana Sponsor etkinlik kapsamında dağıtılacak dosya ve çanta içerisine insert koyabilecektir.
• Ana Sponsora fuarizmir alanında ürün ve hizmet tanıtımı için bir seminer salonu, kongre sürecinde her gün
öğleden sonra 1 saat süre ile tahsis edilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Ana Sponsor” olarak en üstte ve sürekli
logosuna yer verilecektir.
• Ana Sponsora fuar alanı içerisinde 4 gün sürecince mobil dağıtım imkanı verilecektir.
• Fuar içi 1 adet yönlendirme panosu ve 1 adet kübik karkas reklam alanı ile ana sponsorun fuardaki
görünürlüğünü artırılacaktır.
• Fuar Kataloğunda ön kapak içi, kurumsal reklam alanı olarak ana sponsora verilecektir.
• Kongre ile ilgili gazete ve televizyonlarda yapılacak haber ve programlarda Ana Sponsorun ismi yer alacaktır.
• Ana Sponsora açılış oturumu ve gala kokteyli için 20’şer adet protokol davetiyesi verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Ana Sponsor adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
• Ana sponsor olarak katılacak kuruma diğer sponsorluk seçenekleri için %10 iskonto sağlanacaktır.
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SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

Etkinlik Sponsorluğu

Sponsorluk Ücreti: 30.000 TL+KDV - Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Etkinlik Sponsoruna Verilecek Haklar;
• Etkinlik Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “ETKİNLİK SPONSORU” adı altında ve logosuyla yer
alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler,
e-bültenler) “II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Etkinlik Sponsoru ”ibaresi altında logolu olarak yer alacak ve
mümkün olan sair yerlerde Etkinlik Sponsor ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Etkinlik Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Etkinlik Sponsoru’nun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği
her mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED
ekranlar ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panosunda logosuna yer verilecektir.
• Açılış oturumu protokol davetiyeleri üzerinde “II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Etkinlik Sponsoru” ibaresi
altında logolu olarak yer alacaktır.
• Etkinlik Sponsoru firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.
• Etkinlik alanında bulunacak dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü ve internet sitesinde sponsorlar bölümünde
Etkinlik Sponsor olarak sürekli logosuna yer verilecektir.
• Etkinlik Sponsoruna fuar alanı içerisinde 4 gün sürecince mobil dağıtım imkanı verilecektir.
• Fuar içi 1 adet yönlendirme panosu ve 1 adet kübik karkas reklam alanı ile etkinlik sponsorunun fuardaki
görünürlüğünü artırılacaktır.
• Etkinlik Sponsora açılış oturumu ve gala kokteyli için 10’ar adet davetiye verilecektir.
• Sosyal medyada etkinlik ile ilgili duyuru ve paylaşımlarda sponsorun adı ve logosuna yer verilecektir.
• Etkinlik alanının yakınındaki alanlarda desklerde kendi promosyon ürünlerini dağıtma hakkı verilecektir.
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Kurumsal Sponsor

Sponsorluk Ücreti: 20.000 TL+KDV - Kuruluş sayısı 5 ile sınırlıdır.

Kurumsal Sponsora / Sponsorlara Verilecek Haklar;
• Kurumsal Sponsor tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “KURUMSAL SPONSORU” adı altında ve logosuyla
yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler,
e-bültenler) “II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Kurumsal Sponsorlar ”ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak
yer alacak ve mümkün olan sair yerlerde Kurumsal Sponsor ifadesi kullanılacaktır. Her türlü basılı ve görsel
malzemede (banner, branda vs.) alfabetik olarak Kurumsal Sponsor logosuna yer verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurumsal Sponsorun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği her
mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED ekranlar
ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panosunda logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Kurumsal Sponsora etkinlik sergi alanında 24 m2’lik standart aksesuarlı (zemin halısı, 1 masa, 2 sandalye, 4 spot
ışığı) stant alanı tahsis edilecektir.
• Kurumsal Sponsor etkinlik kapsamında dağıtılacak dosya ve çanta içerisine 1 adet insert koyabilecektir.
• Etkinlik alanında bulunacak dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü ve internet sitesinde sponsorlar bölümünde
Kurumsal Sponsor olarak sürekli logosuna yer verilecektir.
• Kurumsal Sponsora fuar alanı içerisinde 4 gün sürecince mobil dağıtım imkanı verilecektir.
• Fuar içi 1 adet yönlendirme panosu ve 1 adet kübik karkas reklam alanı ile etkinlik sponsorunun fuardaki
görünürlüğünü artırılacaktır.
• Kongre ile ilgili gazete ve televizyonlarda yapılacak haber/programlarda Kurumsal Sponsorun ismi yer alacaktır.
• Kurumsal Sponsora açılış oturumu ve gala kokteyli için 10’ar adet davetiye verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Kurumsal Sponsor adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
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Oturum Sponsorluğu

Sponsorluk Ücreti: 10.000 TL+KDV - Sponsor Kuruluş sayısı oturum sayısı ile sınırlıdır.

Oturum Sponsoruna / Sponsorlarına Verilecek Haklar;
• Oturum Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “OTURUM SPONSORU” adı altında ve logosuyla yer
alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri, afişler,
e-bültenler) “II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Oturum Sponsorları”ibaresi altında alfabetik ve logolu olarak
yer alacak ve mümkün olan sair yerlerde Oturum Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Oturum Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Oturum Sponsorun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği her
mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED ekranlar
ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panosunda logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi’nin program broşürleri ve afişlerinde “Oturum Sponsoru” ibaresi altında
alfabetik ve logolu olarak yer alacaktır.
• İnternet sitesinde Sponsorlar bölümünde Oturum Sponsoru olarak (sürekli) logosuna yer verilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
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Yaka Kartı Sponsorluğu

Sponsorluk Ücreti: 15.000 TL+KDV - Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Yaka Kartı Sponsoruna Verilecek Haklar;
• Yaka Kartı Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “Yaka Kartı Sponsoru” adı altında ve logosuyla
yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Yaka Kartı Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde “
Yaka Kartı Sponsoru” ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Yaka Kartı Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Kartı Sponsorunun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği
her mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED
ekranlar ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Yaka Kartı Sponsorunun logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Yaka Kartı Sponsoru” olarak sürekli logosuna
yer verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Yaka Kartı Sponsoru adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
• Kongre süresince Konuşmacı, Katılımcı ve Ziyaretçiler için hazırlanan yaka kartı ipi üzerinde Firma isim ve
logosuna yer verilecektir.
• 2500 adet Sponsor Firma logolu yaka kartı ipi İZFAŞ tarafından yaptırılacaktır.
• Yaka Kartı Sponsoru etkinlik sergi alanında 12 m2’lik standart aksesuarlı (zemin halısı, 1 masa, 2 sandalye, 4 spot
ışığı) stant alanı tahsis edilecektir.
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Ziyaretçi Kiti Sponsorluğu

Sponsorluk Ücreti: 15.000 TL+KDV (1.000 adet) - Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Ziyaretçi Kiti Sponsoruna Verilecek Haklar;
• Ziyaretçi Kiti Sponsorluğu Fuar sırasında; ziyaretçilere, sponsorlara, temsilcilere, konuşmacılara, yerli ve yabancı
tüm katılımcılara, basın mensuplarına, VIP ve Protokol misafirlerine verilmek üzere hazırlanacak; kit
sponsorluğudur.
• Ziyaretçi Kiti Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “Ziyaretçi Kiti Sponsoru” adı altında ve
logosuyla yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Ziyaretçi Kiti Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair
yerlerde “Ziyaretçi Kiti Sponsoru” ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Ziyaretçi Kiti Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ziyaretçi Kiti Sponsorunun logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının
geçtiği her mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED
ekranlar ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Ziyaretçi Kiti Sponsorunun yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Ziyaretçi Kiti Sponsoru” olarak sürekli
logosuna yer verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Ziyaretçi Kiti Sponsoru adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
• Ziyaretçi Kiti Sponsorluğu; sponsor logosu ile İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi logosunun birlikte
kullanılacağı, içerisinde bloknot, kalem ve ziyaretçi kiti bulunan çanta yaptırılmasını ve dağıtılmasını kapsar.
Çanta ve içerisindeki ürünler, İZFAŞ ile birlikte seçilecektir.
• Sponsor, çanta içerisine bir adet kendi broşürünü koyabilecektir.
• Ziyaretçi Kiti Sponsoru aşağıdaki alanlarda kendi logosunu kullanabilecektir.
-Bloknot ve kalemin üzerinde,
-Çantanın ön yüzünde
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Gala Gecesi Sponsorluğu

Sponsorluk Ücreti: 30.000 TL+KDV - Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.
Gala Gecesi Sponsorluğu, 300 kişilik Kongre katılımcısı ile
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek Gala Gecesi Sponsorluğunu kapsar.
Gala Gecesi, etkinliğin ilk günü sonunda organize edilecektir
Gala Gecesine; Protokol, VIP ziyaretçiler ile kongre ve fuar katılımcılarından oluşan 300 kişi katılacaktır.

Gala Gecesi Sponsoruna Verilecek Haklar;
• Gala Gecesi Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “Gala Gecesi Sponsoru” adı altında ve
logosuyla yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Gala Gecesi Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde
“Gala Gecesi Sponsoru” ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Gala Gecesi Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gala Gecesi Sponsoru logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği
her mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED
ekranlar ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Gala Gecesi Sponsoru logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Gala Gecesi Sponsoru” olarak sürekli logosuna
yer verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Gala Gecesi Sponsoru adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
• Gala Gecesi Sponsoru, gala gecesinin gerçekleştirileceği mekanda uygun görülen yerlere ve uygun görülen
sayıda bayrak/flamasını asabilecektir.
• Salon girişinde “Hoş geldiniz” panosunu Sponsor firma kendi logosu ve mesajı ile giydirebilecektir.
• Gala Gecesi Sponsoruna Gala Gecesi için 10 adet davetiye verilecektir.
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Teknik ve Dekor Sponsorluğu
Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Teknik ve Dekor Sponsoruna Verilecek Haklar;
Kongre süresince oturumların sahne kurulumu, dekor ve teknik altyapının sağlanması karşılığında Sponsor Firma
“Teknik ve Dekor Sponsoru” olarak anılacaktır. Bu kapsamda;
• Teknik ve Dekor Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “Teknik ve Dekor Sponsoru” adı altında ve
logosuyla yer alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Teknik ve Dekor Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair
yerlerde “Teknik ve Dekor Sponsoru” ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Teknik ve Dekor Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Teknik ve Dekor Sponsoru logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının
geçtiği her mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED
ekranlar ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Teknik ve Dekor Sponsoru logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki
verilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Teknik ve Dekor Sponsoru” olarak sürekli
logosuna yer verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Teknik ve Dekor Sponsoru adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
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Matbaa Sponsorluğu
Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Matbaa Sponsoruna Verilecek Haklar;
Kongre kapsamında basımı gerçekleştirilecek davetiye, afiş, broşür, katalog, insert, form, sticker, antetli kağıt,
cepli dosya vb. basılı matbuatların basılması karşılığında firma Matbaa Sponsoru olarak anılacaktır. Bu
kapsamda firma;
• Matbaa Sponsoru tüm yazılı ve görsel iletişim çalışmalarında “Matbaa Sponsoru” adı altında ve logosuyla yer
alacaktır. Tüm yazılı ve görsel kongre materyallerinde logosu bulunacak ve adına yer verilecektir.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı matbuat malzemesinde (ilanlar, kongre broşürleri, kitapçıkları, afişler, açılış
oturumu davetiyeleri, e-bültenler vs.) Matbaa Sponsoru logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde
“Matbaa Sponsoru” ifadesi kullanılacaktır.
• Etkinlik ile ilgili her türlü basılı görsel malzemede (banner, branda vs.) Matbaa Sponsoru logosuna yer
verilecektir.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Matbaa Sponsoru logosu, tanıtım amaçlı kongrenin adının geçtiği her
mecrada ve İzmir il sınırları içerisinde tahsis edilecek reklam panoları, durak raketleri, billboardlar, LED ekranlar
ve etkinlik afişlerinde kullanılacaktır. Sayıları daha sonra bildirilecektir.
• Etkinlik mekânındaki genel sponsorluk panosunda Matbaa Sponsoru logosuna yer verilecektir.
• Sponsor firma logosu, http://www.engelsizmir.org adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme
linki verilecektir.
• Etkinlik alanında dijital ekranlarda 30 saniye dönüşümlü şekilde, etkinliğe özel giydirilecek kiosklarda tasarım
üzerinde ve internet sayfasında yer alacak sponsorlar bölümünde “Matbaa Sponsoru” olarak sürekli logosuna
yer verilecektir.
• Kongre sosyal medya hesaplarında ve kongre ile ilgili kullanılacak diğer mecra ve tanıtım alternatiflerinin
tümünde Matbaa Sponsoru adı altında ve logosuyla yer alma hakkı verilecektir.
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Havayolu Sponsorluğu
Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Havayolu Sponsoruna Verilecek Haklar;
Kongre için yurt içi ve yurtdışından gelecek konuşmacılar ve özel davetlilerin ulaşımının sağlanması karşılığında
firma Havayolu Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma;
• Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri,
afişler, e-bültenler ) " II. Uluslararası Engelsizmir Kongresi Hizmet Sponsorları " ibaresi altında logolu olarak yer
alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Havayolu Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
• Tüm salonlarda Ana girişlerde, basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam
ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Havayolu Sponsoru olarak yer alacaktır.
• Sergi - Stant alanında info-desk kurulumu için 1 nokta tahsis edilecektir.
• Kongre internet sitesinde Firma isim ve logosu Havayolu Sponsoru olarak deklare edilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
• Kongre sergi alanı kataloğu iç sayfalarında bir sayfa renkli reklam sayfası tahsis edilecektir.
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Konaklama Sponsorluğu
Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Konaklama Sponsoruna Verilecek Haklar;
Kongre için yurt içi ve yurtdışından gelecek konuşmacılar ve özel davetlilerin konaklamasının sağlanması
karşılığında firma Konaklama Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma;
• Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri,
afişler, e-bültenler ) " II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Hizmet Sponsorları " ibaresi altında logolu olarak yer
alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Konaklama Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
• Tüm salonlarda ana girişlerde, basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam
ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Konaklama Sponsoru olarak yer alacaktır.
• Sergi - Stant alanında info-desk kurulumu için 1 nokta tahsis edilecektir.
• Kongre internet sitesinde firma isim ve logosu “Konaklama Sponsoru” olarak deklare edilecektir.
• Etkinlik mekanlarındaki genel sponsorluk panolarında logosuna yer verilecektir.
• Kongre sergi alanı kataloğu iç sayfalarında bir sayfa renkli reklam sayfası tahsis edilecektir.
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SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

Catering / Coffee Break Sponsorluğu
Kongre kapsamında sadece 1 adet sponsor alınacaktır.

Catering / Coffee Break Sponsoruna Verilecek Haklar;
Kongre süresince (3 gün) katılımcı, konuşmacı ve dinleyiciler için aralarda Coffee Break (kahve, su, çay, tatlı- tuzlu
kurabiye) hizmeti verilmesi ve konuşmacılara öğle yemeği paketi temin edilmesi durumunda firma Catering /
Coffee Break Sponsoru olarak anılacaktır. Bu kapsamda Firma:
• Etkinlik ile ilgili mümkün olan her türlü matbuat malzemesinde (ilanlar, basın bültenleri, program broşürleri,
afişler, e-bültenler ) " II. Uluslararası Engelsİzmir Kongresi Hizmet Sponsorları " ibaresi altında logolu olarak yer
alacak ve yine mümkün olan sair yerlerde Catering / Coffee Break Sponsoru ifadesi kullanılacaktır.
• Tüm salonlarda ana girişlerde, basın toplantıları ve benzeri etkinliklerde yer alacak afiş-branda vb. görsel reklam
ve tanıtım çalışmalarında firma isim ve logosu ile Catering / Coffee Break Sponsoru olarak yer alacaktır.
• Kongre internet sitesinde firma isim ve logosu Catering / Coffee Break Sponsoru olarak deklare edilecektir.
• Coffee Break ve öğle yemeklerinin verileceği alanda uygun görülen yerlere ve uygun görülen sayıda
bayrak/flamasını bulundurabilecektir.
• Kongre sergi alanı kataloğu iç sayfalarında bir sayfa renkli reklam sayfası tahsis edilecektir.
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www.engelsizmir.org

İLETİŞİM
Sponsorluk
Şebnem Şendil // Etkinlikler Şefi // 0 232 497 11 62
sebnem.sendil@izmirfair.com.tr
Ceren Deniz Demirel // Etkinlikler Sorumlusu // 0 232 497 10 57
ceren.demirel@izmirfair.com.tr

Sergi – Stant Katılım / Dinleyici Kayıt
Yiğit Şenada // Fuar Sorumlusu // +90 232 497 10 91
engelsiz@izmirfair.com.tr
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