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Ürün geliştirme ve ARGE mühendislerini bir araya getiren uluslararası konferansımızda sizleri
aramızda sponsorumuz olarak görmekten memnuniyet duyarız.
Konferansımız, bu yıl, 05-06 Kasım 2009 tarihlerinde, Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ, Ankara’da
gerçekleştirilecektir. “Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme” başlığı altında sonlu
elemanlar ve sistem modelleme teknolojileri kullanılarak Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilmiş
çalışmalar sunulacak, farklı konulardaki çalıştaylar, genel ve paralel oturumlar ile bu alandaki en son
gelişmeler tanıtılacak ve tartışılacaktır. Her sene farklı bir alana yoğunlaşan konferansımızda bu sene
ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan “Uydu Teknolojileri” konusu detaylı olarak ele
alınacak ve bu konuda çalışan yerli ve yabancı şirketlerden, araştırma kurumlarından ve
üniversitelerden yetkililer etkinliğimiz süresince sunular ve çalıştaylar gerçekleştirecektir.
Konferans hakkında detaylı bilgiyi konferansın internet sitesinde bulabilirsiniz:
http://www.figes.com.tr/konferans/2009/index.php
Konferansımızın başarıyla düzenlenip yürütülmesinde desteğiniz bizim için bir onur kaynağı olacaktır.
Sponsorluk kategorileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla

Pınar ATİLLA
Pazarlama Sorumlusu
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Sponsorluk Kategorileri
GOLD SPONSOR:
Gold sponsor olacak firmaların elde edecekleri haklar aşağıdaki gibi olacaktır:
Kongre Katılımı
Gold sponsor olan firmadan 4 kişinin kongre etkinliklerine ücretsiz katılımı sağlanacaktır.
Stand
Etkinlik boyunca, konferans alanında Gold sponsor olacak olan firmaya bir adet masa ve iki
adet sandalye verilecektir.
Tanıtım Yazısı
Kongre katılımcılarına etkinlik sonrasında dağıtılacak konferans DVD' lerinin içinde, Gold
sponsor olacak kuruluşu tanıtıcı bir yazı yer alacaktır.
Teşekkür Yazısı
Konferans katılımcılarına dağıtılacak dokümanların içerisinde, Gold sponsor olacak kuruluşa
teşekkür yazısı yer alacaktır.
Sahne
Gold sponsor olacak kuruluşa ait logo ve firma ismi perdeden yansıtılacaktır.
Web Sayfası
Gold sponsor olacak kuruluşa ait logo, konferans sayfasında “Gold Sponsor” sıfatıyla yer
alacak ve kuruluşun web sitesine bağlantı kurulacaktır.
Gold Sponsorluk Bedeli ........................................: 5.000, 00 TL + KDV

SILVER SPONSOR:
Silver sponsor olacak firmaların elde edecekleri haklar aşağıdaki gibi olacaktır:
Kongre Katılım
Silver sponsor olan firmadan 2 kişinin kongre etkinliklerine ücretsiz katılımı sağlanacaktır.
Tanıtım Yazısı
Kongre katılımcılarına etkinlik sonrasında dağıtılacak konferans DVD' lerinin içinde, Silver
sponsor olacak kuruluşu tanıtıcı bir yazı yer alacaktır.
Teşekkür Yazısı
Konferans katılımcılarına dağıtılacak dokümanların içerisinde, Silver sponsor olacak kuruluşa
teşekkür yazısı yer alacaktır
Sahne
Silver sponsor olacak kuruluşa ait logo ve firma ismi perdeden yansıtılacaktır..
Web Sayfası
Silver sponsor olacak kuruluşa ait logo, konferans sayfasında Konferans Silver Sponsoru
sıfatıyla yer alacak ve kuruluşun web sitesine bağlantı kurulacaktır.
Silver Sponsorluk Bedeli .......................................: 3.000,00 TL + KDV
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