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TÜRKİYE - KÖRFEZ SAVUNMA VE GÜVENLİK FORUMU 2017  
“Savunma ve Uzay Sanayii; Çok Boyutlu İşbirliği Fırsatları”  

 ( 01-03 Kasım 2017, İstanbul ) 
 

Türkiye ve Bölge Ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden seçkin devlet adamları, 

siyasetçiler, bürokratlar, diplomatlar, bilim insanları, uzmanlar, araştırmacılar, iş adamları, STK ve 

medya yöneticileri ile temsilcilerinden yaklaşık 600 kişilik nezih bir topluluğun katıldığı Uluslararası 

Forum, iki günlük toplantı organizasyonu formatında düzenlenmektedir. Katar Silahlı Kuvvetleri 

Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliği ile düzenlenen Forum, 2015 yılından itibaren her yıl küresel 

katılımla gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı ile eş zamanlı icra edilecektir. Etkinlik öncesi 

ve sonrasını kapsayan 3 aylık dönemde etkili tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları sürdürülmektedir.   

 
FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

  

Finansal Sponsorluk Sözleşmeleri Forum takvimini kapsamakta ve tercih edilen sponsorluk unvanı 

için belirlenen katkı bedelinin ödemesi mutabakatı müteakiben gerçekleşmektedir. 

 

       SPONSORLUK UNVANLARI BEDELLERİ 
  

  ANA SPONSORLUK      39.000 USD 

 RESMÎ SPONSORLUK  33.000 USD 

 ALTIN SPONSORLUK  24.000 USD 

 GÜMÜŞ SPONSORLUK   17.000 USD 

 BRONZ SPONSORLUK        9.000 USD 

 

FORUM KATILIM BEDELİ 
  

Profesyonel katılımcılar için Forum’a katılım ücreti kişi başı tüm vergiler dâhil 250 USD + KDV olup 

TASAM İktisadi İşletmesince faturalandırılır.  

 

KATILIMCI HAKLARI 
  

Açılış Resepsiyonu + Forum’a/Konferans’a/Ödül Töreni’ne Giriş + Resmî Yemekler ve Mola 

İkramları Kültürel Programlar ve Transferler + Katılım Sertifikası + Forum Materyalleri 

TASAM Stant Kitaplarında %50 İndirim 
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FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

ANA SPONSORLUK 

 

Ana Sponsor Kurum’a Forum Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

  1.  Forum Ana Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Forum Ana 

Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

  2.  TASAM (tasam.org)  portalı ile MSGE (millisavunmaveguvenlik.org) sitesindeki ilgili Forum 

sayfasında kendi internet sitesine bağlantı sağlayan logosu 1. sırada yer alır. 
 

  3.  Tüm Forum çalışmalarında “Ana Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

  4.  Forum toplantısına katılacak temsilcileri için Forum süresince beş kişilik ücretsiz katılım 

(ulaşım ve konaklama dahil) sağlanır. Forum başlangıcında teşekkür plaketi ve 5 dakikayı 

aşmayan açılış konuşması hakkı verilir.  
 

  5.  Forum’da stant açabilir, kendi tanıtım çalışmalarını yürütebilir ve Forum içinde 5 dakikayı 

aşmayan tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

  6. İlgili Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları ve Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir 

ve görüş beyan edebilir. 
 

  7.  Politika ve gelecek vizyonu yaklaşımlarını ilgili Hazırlık Toplantısı’nda bir temsilcisi ile ifade 

edip öne çıkarması sağlanır.  
 

  8.  Forum program kitapçığında; “Ana Sponsor” olarak logosu ve kurumsal tanıtımına tam 

sayfa ayrılır. 
 

  9.  Forum salonu içinde ve girişinde büyük boy bayrakları Forum süresince yer alır. 
 

10.  Forum’da dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri ve broşürleri yer 

alabilir, katılımcılara verilecek yaka kartlarında logosu bulunur ve medya bültenlerinde ilgili 

“Forum Ana Sponsoru” olarak ismi geçer.  

 

http://www.tasam.org/
http://millisavunmaveguvenlik.org/
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FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

RESMÎ SPONSORLUK 

 

Resmî Sponsor Kurum’a Forum Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1.  Forum Resmî Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Forum Resmî 

Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2.  TASAM (tasam.org)  portalı ile MSGE (millisavunmaveguvenlik.org) sitesindeki ilgili Forum 

sayfasında kendi internet sitesine bağlantı sağlayan logosu 2. sırada yer alır. 
 

3.  Tüm Forum çalışmalarında “Resmî Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

4.  Forum toplantısına katılacak temsilcileri için Forum süresince dört kişilik ücretsiz katılım 

(ulaşım ve konaklama dahil) sağlanır. Toplantı başlangıcında teşekkür plaketi ve toplantı 

oturumlarından birinde 20 dakikayı aşmayan konuşma hakkı verilir. 
 

5.  Forum’da stant açabilir, kendi tanıtım çalışmalarını yürütebilir ve Forum içinde 3 dakikayı 

aşmayan tanıtıcı bir sunum yapabilir. 
  

6.  İlgili Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları ve Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir 

ve görüş beyan edebilir. 
 

7.  Politika ve gelecek vizyonu yaklaşımlarını ilgili Hazırlık Toplantısı’nda bir temsilcisi ile ifade 

edip öne çıkarması sağlanır.  
 

8.  Forum program kitapçığında; “Resmî Sponsor” olarak logosu ve kurumsal tanıtımına yarım 

sayfa ayrılır. 
 

9.  Forum salonu içinde ve girişinde orta boy bayrakları Forum süresince yer alır. 
 

10.  Forum’da dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri ve broşürleri yer 

alabilir, katılımcılara verilecek yaka kartlarında logosu bulunur ve medya bültenlerinde ilgili 

“Forum Resmî Sponsoru” olarak ismi geçer.  

http://www.tasam.org/
http://millisavunmaveguvenlik.org/
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FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

ALTIN SPONSORLUK 

 

Altın Sponsor Kurum’a Forum Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

1.  Forum Altın Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Forum Altın 

Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

2.  TASAM (tasam.org)  portalı ile MSGE (millisavunmaveguvenlik.org) sitesindeki ilgili Forum 

sayfasında kendi internet sitesine bağlantı sağlayan logosu 3. sırada yer alır. 
 

3.  Tüm Forum çalışmalarında “Altın Sponsor” olarak logosu yer alır.   
 

4.  Forum toplantısına katılacak temsilcileri için Forum süresince üç kişilik ücretsiz katılım 

(ulaşım ve konaklama dâhil)  sağlanır. Toplantı başlangıcında teşekkür plaketi verilir. 
 

5.  Forum’da stant açabilir, kendi tanıtım çalışmalarını yürütebilir. 
  

6.  İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

7.  Politika ve gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili Hazırlık Toplantısı’nda ifade edilip öne 

çıkarması sağlanır.  
 

8.  Forum program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan “Altın Sponsor”, “Gümüş 

Sponsor” ve “Bronz Sponsor” logoları, sloganları ve internet adresleri için ayrılır. 
 

9.  Forum salonu içinde ve girişinde küçük boy bayrakları Forum süresince yer alır. 
 

10.  Forum’da dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri ve broşürleri yer 

alabilir ve medya bültenlerinde ilgili “Forum Altın Sponsoru” olarak ismi geçer.  

 

http://www.tasam.org/
http://millisavunmaveguvenlik.org/
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FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

GÜMÜŞ SPONSORLUK 

 

Gümüş Sponsor Kurum’a Forum Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

  1.  Forum Gümüş Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Forum 

Gümüş Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

 2.  TASAM (tasam.org)  portalı ile MSGE (millisavunmaveguvenlik.org) sitesindeki ilgili Forum 

sayfasında kendi internet sitesine bağlantı sağlayan logosu 4. sırada yer alır. 
 

  3.  Tüm Forum çalışmalarında ‘Gümüş Sponsor’ olarak logosu yer alır.   
 

  4.  Forum toplantısına katılacak temsilcisi için Forum süresince iki kişilik ücretsiz katılım 

(ulaşım ve konaklama dâhil) sağlanır. Toplantı başlangıcında teşekkür plaketi verilir. 
 

  5.  Forum’da stant açabilir, kendi tanıtım çalışmalarını yürütebilir. 
  

  6.  İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

  7.  Politika ve gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili Hazırlık Toplantısı’nda ifade edilip öne 

çıkarması sağlanır.  
 

  8.  Forum program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan ‘Gümüş Sponsor’, ‘Altın Sponsor’ 

ve ‘Bronz Sponsor’ logoları, sloganları ve internet adresleri için ayrılır. 
 

  9.  Forum salonu içinde ve girişinde küçük boy bayrakları Forum süresince yer alır. 
 

10.  Forum’da dağıtılacak çanta veya dosyalarda uygun tanıtım malzemeleri veya broşürleri yer 

alabilir ve medya bültenlerinde ilgili “Forum Gümüş Sponsoru” olarak ismi geçer.  

 

 

http://www.tasam.org/
http://millisavunmaveguvenlik.org/
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FİNANSAL SPONSORLUKLAR 

 

BRONZ SPONSORLUK 

 

Bronz Sponsor Kurum’a Forum Sürecinde Sunulan İmkânlar 
 

  1.  Forum Bronz Sponsoru unvanına sahip olarak, kendi tanıtım malzemelerinde Forum Bronz 

Sponsoru Logosu’nu kullanabilir. 
 

  2.  TASAM (tasam.org)  portalı ile MSGE (millisavunmaveguvenlik.org) sitesindeki ilgili Forum 

sayfasında kendi internet sitesine bağlantı sağlayan logosu 5. sırada yer alır. 
 

  3.  Tüm Forum çalışmalarında ‘Bronz Sponsor’ olarak logosu yer alır.   
 

  4.  Forum toplantısına katılacak temsilcisi için Forum süresince bir kişilik ücretsiz katılım 

(ulaşım ve konaklama dâhil) sağlanır. Toplantı başlangıcında teşekkür plaketi verilir. 
 

  5.  Forum’da stant açabilir, kendi tanıtım çalışmalarını yürütebilir. 
  

  6.  İlgili Basın Toplantıları’na bir temsilcisi katılabilir ve görüş beyan edebilir. 
 

  7.  Politika ve gelecek vizyonu yaklaşımlarının ilgili Hazırlık Toplantısı’nda ifade edilip öne 

çıkarması sağlanır.  
 

  8.  Forum program kitapçığında yarım sayfalık müşterek alan ‘Bronz Sponsor’, ‘Altın Sponsor’ 

ve ‘Gümüş Sponsor’ logoları, sloganları ve internet adresleri için ayrılır. 
 

  9.  Forum salonu içinde ve girişinde küçük boy bayrakları Forum süresince yer alır. 
 

10.  Etkinliğin medya bültenlerinde ilgili “Forum Bronz Sponsoru” olarak ismi geçer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tasam.org/
http://millisavunmaveguvenlik.org/
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Merkez Ofis 

Eski Ali Paşa Cd, Nu.20, Fatih, İstanbul 34091, TR 

T +90 (212) 635 6151 | F +90 (212) 532 5882 

istanbul@tasam.org 

 

Ankara Ofisi 

Uğur Mumcu Sokak, Nu.49, Gaziosmanpaşa, Ankara 06700, TR 

T +90 (312) 447 3127 | F +90 (312) 447 3106 

ankara@tasam.org 

 

www.tasam.org 
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mailto:ankara@tasam.org
http://www.tasam.org/

