Değerli Yönetici,
Uluslararası Hydroscience & Engineering Konferansı'nın 14’üncüsü, ICHE 2022, 26-27 Mayıs
2022'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleşecektir.
Uluslararası Hydroscience & Engineering Konferansı 1993'te Washington DC'de başlamış ve
ardından Pekin (1995), Cottbus (1998), Seul (2000), Varşova (2002), Brisbane (2004),
Philadelphia (2006), Nagoya (2008), Chennai (2010), Orlando (2012), Hamburg (2014) Tainan
(2016) ve Chongqing (2018) şehirleri ICHE ’yi ağırlamıştır. Bu konferanslar, su bilimi ve
mühendisliği hakkındaki en son bilimsel gelişmeleri ve çözümleri rapor etmek ve tartışmak için
araştırmacı ve mühendislere ortak bir zemin sağlamaktadır. ICHE 2022 konferansı ile söz konusu
alanlardaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler gündeme alınacak ve gelecekteki faaliyetler
için ağ oluşturma fırsatları sunulacaktır. Katılımcılar, Sürdürülebilir Kalkınma için Su Kaynakları
Yönetimi, Barajlar, Kıyı Liman Yapıları gibi konularda güncel gelişmelerin uzmanlarca
tartışılmasına şahit olacaklardır.
Firmanızın tanıtımını yapmak, en son bilimsel gelişmeleri yerinde takip etmek, yeni teknoloji ve
uygulamaları uluslararası kullanıcılarla buluşturmak, geleceğin dünyasında yerinizi almak üzere
sizleri de konferansımıza davet etmek istiyoruz.
Konferansımıza göstermiş olduğunuz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.
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SPONSORLUK PAKETLERİ
ANA SPONSORLUK

30.000 TL + % 18 KDV

• Konferansın web sitesinde “Ana Sponsor” adı ile sunulacak şekilde firmanın logosu
bulunacak ve link verilecektir.
• 12 m2’lik stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
• Program kitapçığı ve konferans duyurularında (broşür, poster vb.) firma logosu ilk sırada ve
büyük olarak yer alacaktır.
• Konferans çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Konferans çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin
edilecek ve ICHE 2022 Organizasyon Komitesi tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Konferansın ana salonunda sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
• 4 firma yetkilisinin ücretsiz olarak konferansa katılımı sağlanacaktır (konaklama ve diğer
hizmetler hariç).

PLATİN SPONSORLUK

20.000 TL + % 18 KDV

• Konferansın web sitesinde “Platin Sponsor” olarak “Ana Sponsor”un altında sunulacak şekilde
firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 6 m2’lik stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
• Program kitapçığı ve kongre duyurularında (broşür, poster vb.) firma logosu yer alacaktır.
• Konferans çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Konferansın paralel toplantı salonlarında sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
• 3 firma yetkilisinin ücretsiz olarak konferansa katılımı sağlanacaktır (konaklama ve diğer
hizmetler hariç).

ALTIN SPONSORLUK

10.000 TL + % 18 KDV

• Konferansın web sitesinde “Altın Sponsor” olarak “Platin Sponsor”un altında sunulacak şekilde
firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 6 m2’lik stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
• Konferans çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• 2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak konferansa katılımı sağlanacaktır (konaklama ve diğer
hizmetler hariç).

GÜMÜŞ SPONSORLUK

5.000 TL + % 18 KDV

• Konferansın web sitesinde “Gümüş Sponsor” olarak “Altın Sponsor”un altında sunulacak
şekilde firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 6 m2’lik stant alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Konferans çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• 2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak konferansa katılımı sağlanacaktır (konaklama ve diğer
hizmetler hariç).

DİĞER SPONSORLUKLAR
REKLAM SPONSORLUĞU
1 TAM SAYFA (İç sayfa)
2.500 TL + % 18 KDV
KD
Tüm katılımcılara dağıtılacak program kitabında firmanın tam sayfa reklamı yer alacaktır.
Konferansın web sitesinde firmanın logosu bulunacaktır. Detaylar ile ilgili olarak ICHE 2022
Organizasyon Komitesi ile bağlantı kurmanızı rica ederiz.
YARIM SAYFA (İç sayfa)
1.500 TL + % 18 KDV
18 KDV
Tüm katılımcılara dağıtılacak program kitabında firmanın yarım sayfa reklamı yer alacaktır.
Konferansın web sitesinde firmanın logosu bulunacaktır. Detaylar ile ilgili olarak ICHE 2022
Organizasyon Komitesi ile bağlantı kurmanızı rica ederiz.
ÇANTA İÇİ MALZEME SPONSORLUĞU

1.500 TL + % 18 KDV

Konferans çantalarına sponsor firmaların tanıtım broşürleri konulacaktır. Konferansın web
sitesinde firmanın logosu bulunacaktır.
MEMORY STICK SPONSORLUĞU
7.500 TL + % 18 KDV
SPONSORLUĞU 5.000 TL + % 18 KDV
Memory Stick tüm katılımcıların çantalarına kongre öncesi koyulacaktır. Memory Stick’in bir
yüzünde firmanın logosu, diğerinde konferansın logosu bulunacaktır. Konferansın web sitesinde
firmanın logosu bulunacaktır.

U / 1 BİRİM STANT 3.00
STANT SPONSORLUĞU ( 6 m2 / 1 Birim Stant )
6m2

3.500 TL + % 18 KDV

Konferans süresince sektörden veya sektör dışından konferansa katılacak firmaların ürünlerini
tanıtmaları amacıyla, konferans merkezinde stant alanı oluşturulacaktır. Konferansın web
sitesinde firmanın logosu bulunacaktır.

• 1 birim stant sponsorluğu kapsamında sağlanacak hizmetler :
- Genel temizlik
- 1 masa ve 2 sandalye
- 1 firma temsilcisi kaydı (Konaklama hariç)
• Stant alanı yerleşimi esnasında, firmalara stant yerlerini seçme hakkı, major katılım ve başvuru
sırası önceliğine göre tanınacaktır.
Stant taleplerinizde ICHE 2022 Organizasyon Komitesi Kongre & Turizm sizlere memnuniyetle
yardımcı olacaktır.1 TA
Stant Alanında Verilecek Ücretsiz Servisler
Aşağıda belirtilmiş olan servisler stant alanında konferans boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.
Masa & 2 adet sandalye: Her 6 m2’lik stant alanı için firmaya bir adet masa ve 2 adet sandalye
tahsis edilecektir.
Uzatma Kablosu: Stantların soketlerden elektrik alabilmesi için her firmaya 1’er adet uzatma
kablosu verilecektir.
Stantta yer alan firma temsilcisi, kahve arası ve öğle yemeği hizmetinden yararlanabilecektir.

GÖNÜLLÜ SPONSORLUK
Gönüllü sponsorluk, organizasyonu desteklemek isteyen firmaların destek olacağı miktarı
kendilerinin belirlemesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu sponsorluk için herhangi bir alt limit/üst
limit belirlenmemiştir. Gönüllü Sponsor olmak isteyen firmaların ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi ile bağlantı kurmasını rica ederiz. Konferansın web sitesinde firmanın logosu
bulunacaktır.

GENEL BİLGİLER & KURALLAR
1. Yukarıda yer alan sponsorluk faaliyetleri için sponsor firma ve ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi arasında sponsorluk faaliyetine ilişkin sözleşme düzenlenecektir.
2. Stant alanının açık olduğu saatlerde, standınızın güvenliğinden stant yetkililerinizin sorumlu
olacağını, bilimsel program saatleri dışında ise kongre merkezinin güvenliğinin sorumlu
olacağını bildirmek isteriz. ICHE 2022 Organizasyon Komitesi maksimum güvenlik önlemi alma
çalışmalar içinde olsa bile stant alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek kayıp,
zarar, çalıntı olaylarında Düzenleme Kurulu ve ICHE 2022 Organizasyon Komitesi sorumluluk
kabul etmez.
3. Stant alanı ve sponsorluk yapılan alanlar dışında şirket veya ürün tanıtımının yapılmamasını
önemle rica ederiz.
4. Stant alanında tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları rahatsız
etmeyecek, firmaların görüntülerini kapatmayacak şekilde kullanılmasını rica ederiz.
5. Stant alanında kullanılacak teknik ekipman talepleriniz için ICHE 2022 Organizasyon
Komitesi’ne başvurmanızı rica ederiz.

6. Stant alanına dışarından ikram veya yiyecek & içecek kabul edilmeyecek olup, ikram
talepleriniz için ICHE 2022 Organizasyon Komitesi’ne başvurmanızı rica ederiz.
7. Stant kurulum ve demontaj saatleri, kongrenin bilimsel ve sosyal programına göre
düzenlenecek olup, bu saatlere uyulması konusunda şimdiden hassasiyetinizi rica ederiz.
8. Stant alanı olarak belirlenmiş alandaki ölçülerin dışına çıkılmaması konusunda hassasiyetinizi
rica ederiz.
9. Kongre Merkezinin duvarlarına ICHE 2022 Organizasyon Komitesi’ne bilgi vermeden herhangi
bir dökümanın asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.
10. Kongre Merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra
zarar veren firmadan tahsil edilecektir.
11. ICHE 2022 Organizasyon Komitesi, sponsorluk ve stant malzemelerinin kongre merkezinde
teslim alınması veya kongre bitiminde firmaya gönderilmesi veya teslimatından sorumlu
değildir.
MALİ KOŞULLAR
1. Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
2. Firmaların talep ettikleri stant veya sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk
sözleşmesi düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile belirlenecek tarihte sponsorluk ödemesinin
tamamlanması gerekmektedir.
3. Ödemeler aşağıda belirtilen hesap numarasına, banka havalesi yolu ile ya da ICHE 2022
Organizasyon Komitesi ile irtibata geçilerek kredi kartı ile yapılabilir.
4. ICHE2022 banka hesap numarası
HESAP NUMARASI
İYTE İZTEK A.Ş. tarafından açılacak hesap bilgisi paylaşılacaktır.

