


1. Ziyaretçi Yaka Kartı ve İpi Sponsorluğu

Visitor Badge & Lanyard Sponsorship

Fuarla birlikte markanızı da tanıtın

Yaka kartında yer alarak tüm networking süreçlerine dahil

olun! 80.000’in üzerinde ziyaretçi, konuşmacı, protokol ve

basın mensubu üzerinde logonuzun yer aldığı yaka

kartlarını taşıyacaktır. Logonuz yaka kartının ön yüzünde

ve ipinde yer alacaktır. Bu olanak sadece 1 firma için

geçerlidir.

Kullanım Bedeli

150.000 TL + KDV (50.000 adet min. )

Identify your brand with the trade show itself

Participate in all networking processes by taking a place in

the name badge! More than 80.000 visitors, speakers,

members of the protocol and press will carry the badges

with your logo on them. Your logo will be placed on the

front of the name badge and on the string. This opportunity

is only valid for 1 company.

Rent Fee

150.000 TL + 18%VAT (50.000 pcs min.)

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Ana Sayfa Banner

Firmanızın bannerı, ISK-SODEX 2021 katılımcıları ve

ziyaretçileri tarafından indirilen mobil uygulamanın ana

sayfasında görüntülenir. En fazla 1 firmaya satılabilir

alandır.

Boyutlar : 960 pixel X 195 pixel

Kullanım Bedeli : 35.000 TL + KDV

Homepage Banner

Your company’s banner is displayed on the homepage

of the mobile application which is downloaded by the

participants and visitors of ISK-SODEX 2021. The field

can be sold to maximum 1 companies.

Dimensions : 960 pixel X 195 pixel

Rent Fee

35.000 TL + 18%VAT

2. Mobil Uygulama

Mobile Application

Katılımcı Listesi Reklam Olanağı

Fuar katılımcı liste ekranı Fuar katılımcılarının listelendiği,

arama yapılabildiği, ürün grupları ve ülkeye göre filtreleme

yapılabildiği ekrandır. Bu liste ekranında katılımcılar reklam

paketlerine göre firmasını listenin en üstüne taşıyabilirler.

Kullanım Bedeli 

Katılımcı Listesi 1. Sıra: 20.000 TL + KDV 

Katılımcı Listesi 2. Sıra: 15.000 TL + KDV  

Katılımcı Listesi 3. Sıra: 12.500 TL  + KDV

Exhibitor List Advertisement

Fair exhibitor list can be searched and filtered by product

groups and country. On this list screen, participants can move

their company to the top of the list according to their

advertising packages

Rent Fee

Exhibitor List 1st Rank : 20.000 TL + VAT  

Exhibitor List 2nd Rank : 15.000 TL + VAT 

Exhibitor List 3rd Rank : 12.500 TL + VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Harita Modülü Reklam Olanağı

Fuarın gerçekleştirildiği salonların detaylı yerleşim

planlarını içeren interaktif harita sayfasıdır. Kullanıcı,

harita üzerinde anlık konumunu görüntüleyebilecek,

arama yapabilecek ve istediği noktaya yönlendirme

alabilecektir. Ortak kullanım alanlarına (WC, Kafe,

ATM vb) yönlendirme de bu arayüzden yapılacaktır.

Kullanıcı yaptığı arama sonrası navigasyon ile

gideceği yöne yönlendirilirken, firmanın vermiş olduğu

fuar planı logo uygulaması reklamı ile kullanıcı reklam

veren firmanın standının olduğu yerde logosunu

görecektir. Her salonda en fazla 2 firmaya satılabilir.

Kullanım Bedeli

20.000 TL + KDV

Map Module Advertisement

This interactive map page which detailed layout plans of

the halls where the fair is held. The user will be able to

view his / her current location on the map, search and

get the directions for the desired point. Directing to

common use areas (WC, Cafe, ATM, etc.) will also be

done from this interface. While the user is being

directed by the navigation after the search he/she has

done, the user will see the logo of the company in the

place where the company’s stand is, through the

advertisement of logo application concerning the fair

plan that the company has provided. It can be sold to

maximum 2 companies in each hall.

Rent Fee

20.000 TL + 18%VAT

2. Mobil Uygulama

Mobile Application

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Konum Tabanlı Reklam Olanağı

Kayıt giriş bildirimi alan firmanın yönlendirme

bildirimi tüm ziyaretçilere kayıt alanından girdikleri

anda iletilecektir. En fazla 2 firmaya satılabilir. Hol

giriş bildirimi alan firmanın yönlendirme bildirimi,

firmanın belirlediği hole giren ziyaretçilere

iletilecektir. Her salonda en fazla 2 firmaya

satılabilir.Stand önü bildirimi alan firmanın

yönlendirme bildirimi, ziyaretçi reklam veren

firmanın standının yanından geçerken

iletilecektir.Her salonda en fazla 4 firmaya

satılabilir.

Kullanım Bedeli

Kayıt Giriş :20.000 TL + KDV

Hol Giriş :15.000 TL + KDV

Stand Önü :12.500 TL + KDV

Location Based Advertisement

The company's referral notification will be sent to all

visitors as soon as they enter the registration area.

Can be sold to up to 2 companies. The entrance

notification of the firm that receives the hall entrance

notification will be sent to the visitors entering the hall

designated by the firm. Each hall can be sold to a

maximum of 2 companies. The forwarding notification

of the company that receives the notification in front

of the stand shall be transmitted as the visitor passes

the booth of the advertiser. Each hall can be sold to a

maximum of 4 companies.

Rent Fee

Registration Login :20.000 TL + VAT

Hall Entrance :15.000 TL + VAT

Front Of The Stand :12.500 TL + VAT

2. Mobil Uygulama

Mobile Application

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



PLATINUM PAKET

Bu paket dahilinde yer alan reklam olanakları;

• Ana sayfa banner

• Katılımcı firma listesi 1. sıra reklam olanağı

• Harita modülü stant üzeri logo uygulama

reklam olanağı

• Kayıt giriş bildirim gönderim reklam olanağı

• Stant önü bildirim gönderim reklam olanağı

ALTIN PAKET

Bu paket dahilinde yer alan reklam olanakları;

• Ana sayfa banner

• Katılımcı firma listesi 2. sıra reklam olanağı

• Harita modülü stant üzeri logo uygulama

reklam olanağı

• Salon giriş bildirim gönderim reklam olanağı

GÜMÜŞ PAKET

Bu paket dahilinde yer alan reklam olanakları;

• Katılımcı firma listesi 3. sıra reklam olanağı

• Harita modülü stant üzeri logo uygulama

reklam olanağı

• Stant önü bildirim gönderim reklam olanağı

Kullanım Bedeli

Platinium Paket :50.000 TL + KDV

Altın Paket :40.000 TL + KDV

Gümüş Paket :30.000 TL + KDV

PLATINIUM PACKAGE

Advertisement opportunities included in this package;

• Homepage Banner

• Advertisement Opportunity at the top of the List of

Exhibitors

• Advertisement Opportunity of Map Module Logo

Application Over the Stand

• Advertisement Opportunity of Registration Point

Entrance Notification

• Advertisement Opportunity of By-The-Stand Notification

GOLD PACKAGE

Advertisement opportunities included in this package;

• Homepage Banner

• Advertisement Opportunity at the 2nd Rank of the

List of Exhibitors

• Advertisement Opportunity of Map Module Logo

Application Over the Stand

• Advertisement Opportunity of Hall Entrance Notification

SILVER PACKAGE

Advertisement opportunities included in this package;

• Advertisement Opportunity at the 3rd Rank of the

List of Exhibitors

• Advertisement Opportunity of Map Module Logo

Application Over the Stand

• Advertisement Opportunity of By-The-Stand Notification

Rent Fee

Platinium Package :50.000 TL +18%VAT

Gold Package :40.000 TL +18%VAT

Silver Package :30.000 TL +18%VAT

2. Mobil Uygulama

Mobile Application

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Banner

Web Sitesi her ziyaret edildiğinde firmanızın

görünmesini sağlayın.

Ortalama 80.000 tekil ulusal , uluslararası

ziyaretçi ve katılımcı tarafından ziyaret

edilmektedir.

Banner alanından ziyaretçileri web sitenize

yönlendirebilirsiniz.

Boyutlar: Genişlik 960 px uzunluk 150px

Kullanım Bedeli

45.000 TL + KDV

2. Web Sitesi Banner Alanları 

Web Site Banner Area

Ana Sayfa / Home Page
Online Kayıt Alanı Banner / Online Registration Area
Katılımcı ve Ürün Arama Alanı / Exhibitor and Product Search

Banner

Make your company visible every time the website is
visited.
It is visited by an average of 80,000 unique national,
international visitors and exhibitors.
You can direct visitors to your website from the banner
area.

Dimensions: Width 960 px length 150 px

Rent Fee

45.000 TL + 18%VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Şirketinizi görünür kılın; Logonuzu salon

girişlerine yerleştirin. Organizatör baskıyı

üstlenecektir. Tasarım, reklam veren firmaya

aittir.

Kullanım Bedeli

7.500 TL + KDV

Make your company visible; Place your logo in hall 

entries. Organizer will undertake the printing. The 

design belongs to the advertiser company.

Rent Fee

7.500 TL + 18%VAT

3. Salon Yerleşim Planı Reklamları

Floor Plan Advertisements

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



4. Miniguide Reklam

Miniguide Advertising

Basılı olarak hazırlanacak Quick Finder ziyaretçilerin,

fuar alanında katılımcıların standına ve ürünlerine kolay

ulaşabilmesini sağlayacak ve ücretsiz olarak

dağıtılacaktır.

Ölçü :100 mm x 210 mm, 300 dpi JPEG veya PDF

Tasarım reklam veren firmaya aittir.

Reklam Bedeli

Arka Kapak :15.000 TL + KDV

Arka Kapak İçi :12.500 TL + KDV

Ön Kapak İçi :12.500 TL + KDV

İç Sayfalar :5.000 TL + KDV

The Quick Finder is a printed catalogue of all

exhibitors and will be distributed free of charge to all

visitors at the entrances and info desks.

Dimensions :100 mm x 210 mm, 300 dpi JPG or

PDF

The design belongs to the advertiser company.

Advertising Fee

Back Cover :15.000 TL + 18% VAT

Inside of Back Cover :12.500 TL + 18%VAT

Inside of Front Cover :12.500 TL + 18%VAT

Inside Page :5.000 TL + 18%VAT

5 – 8. 4.
2018

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



4. Mini Guide Katılımcı Listesi Logo Kullanımı

Mini Guide Exhibitor List Logo

Ölçü: 1 cm yükseklik, min. 300 dpi JPEG veya PDF

Alfabetik fuar katılımcı listesi üzerinde firma adı

üstüne 1 cm yüksekliğinde renkli logo alanı.

Reklam Bedeli:

500 TL+ KDV

Dimensions: 1 cm, format 300 dpi JPG or PDF

Inside pages can be right side or left side. There is no

guarantee on which side the advertisement will be

placed

Advertising Fee:

500 TL+ 18%VAT

1c
m

1c
m

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



5. Çanta ve Doküman Kiti Sponsorluğu

Bag and Document Kit Sponsorship

Fuarla birlikte markanızı da tanıtın

• Markanız, tüm fuar süresince göz önünde olacak!

Herkes sizin logonuzu taşıyacak

• Karton Çanta seçiminde çantanın tek yüzünde firma

ilanınız yer alacaktır. Sırt Çantası seçiminizde

çantanın ön yüzünde firma logonuza yer verilecektir.

• Çantanın içine pazarlama materyalleri de eklenebilir

• Doküman Kiti, çantaların içine yerleştirilen sponsor

logolu not defteri ve kalemden oluşmaktadır

Karton Çanta :En az 15.000 Adet

100.000 TL + KDV

Identify your brand with the trade show itself

• All eyes will be on your brand throughout the fair!

Everyone will be carrying your logo

• With the Cardboard Bag option, your company

advertisement will be placed on one side of the bag With

the Backpack option, your logo will be placed on the

front of the bag

• Marketing materials can also be placed in the bag

• The Document Kit consists of a notebook and pen

bearing sponsor logos placed inside the bag

Cardboard Pack :Min. 15.000 Piece

100.000 TL + 18%VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



6. USB Sponsorluğu

USB Sponsorship

Fuarla birlikte markanızı da tanıtın

• Logonuz USB'lerin üzerinde yer alacaktır 

• USB’ler katılımcı, konuşmacı, protokol ve basın 

mensuplarına verilecektir

• USB’ler sponsor firma tarafından temin edilecektir

• USB içinde fuar kataloğu yer almaktadır

Baskı adeti:2.000

Kullanım Bedeli : 35.000 TL + KDV

Identify your brand with the trade show itself

• Your logo will be placed on the USBs

• USBs will be distributed to exhibitors, speakers, 

members of the press and the protocol

• USB’s will be provided by sponsor companies

• The exhibition catalog is included in the USB

Number of copies:2.000

Rent Fee : 35.000 TL + 18%VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



7. Servis Otobüsleri

Shuttle Bus

Tüm yolcuların seyahat esnasında göreceği koltuk

başlığı örtülerinde yer alın.

Fuar alanı ile Taksim, Bakırköy, istikametlerine

karşılıklı ücretsiz sefer yapacak otobüslerin

üzerinde görünür olun.

Teknik Uygulama:

Tasarım ve üretim reklam veren firmaya aittir.

Kullanım Bedeli

50.000 TL+ KDV

Appear on the headrest covers, where everyone will stare on

the way.

On the shuttle buses that make free round trips between the

fair area and Taksim, Bakırköy destinations.

Technical Application:

Design and printing are the responsibility of the advertising

company

Rent Fee

50.000 TL + 18%VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



9. Konferans Salon Sponsorluğu

Conference Hall Sponsorship

Logonuz teşekkür panosunda ve tüm dış ve iç alan

tabelalarında yer alacaktır. Dört gün sürecek olan

seminerlere ev sahipliği yapan konferans salonlarına

sponsor olabilirsiniz.

Ayrıcalıklı faydalar:

Fuar dahilindeki Mini Guide’da tam sayfa reklam

Mini Guide’da yer alan seminer programı kitapçığının ön

kapağında logonuza yer verilecektir

Mini Guide’da yer alan seminer program kitapçığında

sponsor olunan salonlar belirtilecektir.

Kullanım Bedeli

50.000 TL + KDV

Your logo will be placed on the thank you board and all

outside and inside area signs. You can sponsor

conference rooms that host four-day seminars.

Privileged benefits:

Full-page advertising in the Mini Guide within the fair

Your logo will be placed on the front cover of the

seminar program booklet in the Mini Guide

The seminar program booklet included in the Mini Guide

will provide a list of the sponsored halls.

Rent Fee

50.000 TL + 18%VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Üst düzey konuşmacılara, protokol üyelerine , yabancı

delegasyonlara, ziyaretçi ve katılımcılara doğrudan

ulaşmak için en iyi fırsat. Konuk odalarına tanıtım

malzemelerinizi yerleştirebilirsiniz. Kaldıkları odalarda

firma tanıtım kitiniz yer alır. Yalnızca tek bir firmaya

sunulan bu sponsorluk sayesinde nitelikli alıcıları ilk

karşılayan firmanız olsun.

Konaklama yapılan otel odalarına tanıtım kiti dağıtımı.

Otel resepsiyonunda sponsor firma roll-up afişi olacak.

Kullanım: Yalnızca tek bir katılımcı firmaya özeldir.

Teslim Tarihi: Fuar başlangıcından 1 hafta önce proje

pazarlama ekibine iletilmelidir.

Uygulama: Tasarım ve üretim reklam verene aittir.

Tanıtım kitinin otel odalarına dağıtımından ve Tüyap

sorumludur.

Kullanım Bedeli

50.000 TL + KDV

The best opportunity to reach high-level speakers,

protocol members, foreign delegations, visitors and

participants directly. You may place your promotional

materials in the guest rooms. Thanks to this sponsorship

offered to only one company, you have the first company

to meet qualified buyers.

Distribution of promotional kits to hotel rooms.

At the hotel reception, the sponsor company will have a

roll-up poster.

Use: Only one individual company.

Delivery Date: It should be forwarded to the project

marketing team 1 week before the beginning of the fair.

Application: Design and production belong to the

advertiser. Tüyap is responsible for the distribution of the

publicity kit to the hotel rooms.

Rent Fee

50.000 TL + 18%VAT

10. Otel ve oda içi reklam sponsorluğu 

Hotel and In-room advertising sponsorship

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



11. Kayıt Alanı Sponsorluğu – Tüm Girişler 

Registration Area Sponsorhip – All Entrances

Fuar merkezi girişlerinde yer alan, tüm katılımcı ve 

ziyaretçilerin giriş kayıt işlemlerini yaptığı, çok etkili ve 

kolay fark edilebilen reklam  uygulamalarıdır.

Kullanılabilir Adet : 5 adet

Teknik Özellikler : Kayıt Alanında Vektörel Logo 

kullanımı

Kullanım Bedeli

120.000 TL + KDV / adet

It is a very effective and easily recognizable advertising

application that takes place at the entrances of the exhibition

center, where all exhibitors and visitors make their entry

registration.

Quantity Usable : 5 unit

Technical Specifications : Use of Vectorial Logo in the

Registration Area

Rent Fee

120.000 TL + VAT / Unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



12. Giriş Turnikeler

Fair Entrances Turnstile

Fuar merkezinin tüm girişlerinde yer alan , en etkili ve

kolay fark edilebilen reklam uygulamalarındandır.

Kullanılabilir Adet :5 Giriş 25 Adet Turnike

Teknik Özellikler :98 cm x 28 cm / Kaplama / 2

cephe

Kullanım Bedeli

15.000 TL + KDV

It is one of the most effective and easily recognizable

advertising applications in all entrances to the exhibition

center.

Quantity Usable :5 Entrance 25 units

Dimensions :98 cm x 28 cm / Lagging / 2 side

Rent Fee

15.000 TL + VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



13. Üç Boyutlu Reklam Objeleri - Küpler

Three-Dimensional Advertising Objects - Cubes

Fuar merkezi geçiş alanlarında ve fuayelerinde yer

alacak üç boyutlu, en etkili ve kolay fark edilebilen

reklam uygulamalarıdır.

Kullanılabilir Adet :5 adet

Ölçüler :1mx1mx1m

Teknik Özellikler :Ahşap kaplama / 6 cephe

Kullanım Bedeli

25.000 TL + KDV / adet

The exhibition center is the three dimensional, most

effective and easily recognizable advertising applications

that will take place in the transition areas and foyers.

Quantity Usable :5 unit

Dimensions :1mx1mx1m

Technical Specifications :Wood lagging / 6 side

Rent Fee

25.000 TL + VAT / Unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



14. Girişlerde ve Kayıt alanında Led Panolar

Registration Point and Entrance doors Led Screen

Fuar merkezi ana fuayede, kayıt alanında ve girişlerde yer

alacak , en etkili ve kolay fark edilebilen reklam

uygulamalarındandır.

Kullanılabilir Adet :6 Ekran da eşzamanlı sürekli

Sekiz slot açılacak. En fazla sekiz firma kullanabilir.

Teknik Uygulama :Led ekranlarda eş zamanlı ve sürekli

olarak (max. 30 sn. ) video reklamlarınız yayınlanacak.

Kullanım Bedeli

40.000 TL + KDV / 1 Slot

The exhibition center is one of the most effective and easily

recognizable arvertising applications in the registration area,

main foyer and entrances.

Quantity Usable :6 units simultaneous , continuously.

Its will be able eight slots. Maximum eight company can use.

Technical Application :You can broadcast your videos (max

30 sec.) and advertisements on different LED screens in the

exhibition area. Simultaneous , continuous.

Rent Fee

40.000 TL+ VAT / 1 unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



15. İç Alan Kolon Giydirme

Column

Fuar merkezi ana fuayede yer alacak , en etkili ve

kolay fark edilebilen reklam uygulamalarındandır.

Tasarım ve baskı reklam verene aittir

• Bir firma satışa sunulan fuaye kolon

giydirmelerinin en fazla yarısını satin alabilir.

Kullanılabilir Adet :17 adet

Teknik Özellikler :100 cm x 250 cm / 4

cephe

Kullanım Bedeli

1 Adet :4.500 TL + KDV

2 Adet :8.000 TL + KDV

4 Adet :14.000 TL + KDV

5 Adet ( Max ) :16.000 TL + KDV

The exhibition center is the , most effective and

easily recognizable advertising applications that will

take place in the main foyer. Design and print belong

to the advertiser

• A company can purchase at most half of the foyer

column cladding offered for sale.

Quantity Usable :17 units

Dimensions :100 cm x 250 cm / 4 side

Rent Fee

1 Piece :4.500 TL + VAT / unit

2 Piece :8.000 TL + VAT / unit

4 Piece :14.000 TL + VAT / unit

5 Piece ( Max )   :16.000 TL + VAT / unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



16. Dış Avlu Kolon Giydirme

Column

Kolonlar, ziyaretçilerin fuar alanına girmek için 

kayıt işlemlerini yaptırdıkları kapıların önünde, 

giriş için bekleyenlerin buluşma noktasında yer 

almaktadır. Fuar alanına gelen katılımcıların, 

ziyaretçilerin, protokol konuklarının yaya olarak 

ve araç ile yoğun olarak giriş - çıkış yaptığı 

avluda dikkat çeken bir konumda bulunmaktadır. 

Tasarım ve baskı reklam verene aittir.

• Bir firma satışa sunulan kolon giydirmelerinin

en fazla yarısını satin alabilir.

Kullanılabilir Adet : 1 adet Ön Kolon

Teknik Özellikler : 97 cm x 238 cm / 

4cephe

Kullanım Bedeli

1 Adet   :30.000 TL + KDV

Columns are located in front of the gates where 

visitors register to enter the fair area and at the 

meeting point of those waiting for entry.

It is located in a remarkable location in the 

courtyard, where the exhibitors, visitors, protocol 

guests enter and exit the fairground intensively on 

foot and by vehicle.

Design and print belong to the advertiser

• A company can purchase at most half of column 

cladding offered for sale.

Quantity Usable : 1 units First column

Dimensions : 97 cm x 238 cm / 4 side

Rent Fee

1 Piece   :30.000 TL + VAT / unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



17. Bayrak Direkleri  Flamaları 

Flags

Batı 1, Batı 2, Batı 3, Doğu 2 ve Doğu 3 

girişlerinde yer alan bayrak direklerinin kullanımı, 

kurumsal imajını güçlendirmek ve marka 

görünürlüğünü arttırmak isteyen firmalar için ideal 

bir seçenektir. Bayrak uygulamaları, sınırlı 

sayıdaki katılımcı firma için özel bir fırsat 

yaratacaktır. 

• Bir firma satışa sunulan bayrak direk 

flamalarının en fazla yarısını satin alabilir.

Ölçüler:  4 m (boy) x 1,5 m (en)

Kullanılabilir Adet :Batı 1 girişi 22 adet, 

diğer girişlerde 8’er adet

Teknik Uygulama : Kumaş Dikey Bayrak –

tasarım ve baskı reklam verene aittir.

Kullanım Bedeli

2 Adet ( Min ) :3.600 TL + KDV

4 Adet :6.500 TL + KDV

6 Adet :8.650 TL + KDV

8 Adet :10.200 TL + KDV

10 Adet ( Max ) :12.000 TL + KDV

The use of flagpoles at West 1, West 2, West 3, East 

2 and East 3 entrances is an ideal option for 

companies that want to strengthen their corporate 

image and increase brand visibility. Flag applications 

will create a special opportunity for a limited number 

of participating companies.

• A company can buy at most half of the flagpole 

pennants offered for sale.

Size : 4 m (length) x 1.5 m (width)

Quantity Usable :West 1 entrance 22 pieces, 

other entrances 8 each

Technical Application: Fabric Vertical Flag -

design and print belongs to the advertiser.

Rent Fee

2 Piece ( Min )       :3.600 TL + VAT / unit

4 Piece :6.500 TL + VAT / unit

6 Piece :8.650 TL + VAT / unit

8 Piece :10.200 TL + VAT / unit

10 Piece ( Max )   :12.000 TL + VAT / unit

Reklam ve Sponsorluk Olanakları
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18. Merdiven Kaplama

Stair covering

Fuar merkezi ana fuaye girişinde yer alan

merdivenlere uygulanacak. B2B alanına, konferans

salonlarına ve VİP yemek salonu geçişlerinin yapıldığı

merdivenler. En etkili ve kolay fark edilebilen reklam

uygulamalarındandır.

Kullanılabilir Adet :30 Basamak

Teknik Özellikler :14,5 cm x 150 cm / Folyo

Teknik Uygulama : Tasarım ve baskı reklam 

verene aittir

Kullanım Bedeli

15 Basamak : 18.000 TL+ KDV

30 Basamak : 30.000 TL + KDV

The exhibition center will be applied to the stairs located at

the entrance of the main foyer. Stairs to the B2B area,

conference halls and VIP dining hall. One of the most

effective and easily recognizable advertising applications

Quantity Usable :30 Step

Dimensions :14,5 cm x 150 cm / Foil

Technical Application :Production to be done by the

organizer, artwork to be submitted by sponsor.

Rent Fee

15 Step :18.000 TL+ VAT

30 Step : 30.000 TL + VAT

Reklam ve Sponsorluk Olanakları
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19. Corpus L
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Fuar merkezi geçiş alanlarında ve fuayelerinde yer

alacak üç boyutlu, en etkili ve kolay fark edilebilen

reklam uygulamalarındandır.

Kullanılabilir adet :5 adet

Boyutlar :60x180 - 120x180

Fiyat / Adet

20.000 TL + KDV/ 60x180 cm

25.000 TL + KDV/ 120x180 cm

The exhibition center is the three dimensional, most effective

and easily recognizable advertising applications that will take

place in the transition areas and foyers.

Quantity Usable :5 pieces

Dimensions :60x180 - 120x180

Rent Fee / Piece

20.000 TL + KDV/ 60x180 cm

25.000 TL + KDV/ 120x180 cm

INDOOR10

ANA FUAYE

INDOOR

PRESTİJ  

FUAYE

INDOOR

7-8GEÇİŞ

INDOOR

12. FUAYE
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Boyutlar :1x1m ( 1 adet ) veya 70x35 cm

( 10 adet ) 

Teknik Özellikler :1mx1m ( Tekil uygulama ) 300 

dpi – 70x35cm ( Hat uygulama ) 

Teknik Uygulama : Tasarım ve basım reklam verene 

aittir. Yapıştırma işlemleri için fuar öncesi teslim 

edilmelidir.

Firma sadece kendi standının bulunduğu salonda, fuaye 

alanında ve salon geçişlerinde logo uygulaması alabilir.

Fiyat / Adet 

7.500 TL + KDV ( Hat uygulama )

6.000 TL + KDV ( Tekil Uygulama )

Dimensions :1x1m ( 1 piece )  or 70x35 cm ( 

10 piece ) 

Technical Specifications :1mx1m (Single application) 300 

dpi - 70x35cm (Line application)

Technical Application :Design and printing belong to the 

advertiser. It must be submitted before the fair for placement 

procedures.

The company can only apply logo in the hall where its own stand 

is located, in the foyer area and hall transitions.

Rent Fee / Piece

7.500 TL + KDV (Line application)

6.000 TL + KDV (Single application)

20. Halı yönlendirme

Floor guidence

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



2-3 Salon Kullanılabilir Flama Adet : 8

12. Salon Kullanılabilir Flama Adet : 4

Boyutlar :1 m x 5 m

Teknik Özellikler :Bayrak Kumaşı

Teknik Uygulama :Üretim organizatör

tarafından gerçekleştirilecektir, reklam veren / sponsor

gerekli görsel çalışmaları hazırlamakla yükümlüdür.

• Bir firma ana fuaye 12 ve prestij fuaye 2-3'te satışa

sunulan flamaların en fazla yarısını satın alabilir.

Fiyat / Adet

1 Adet :15.000 TL + KDV

2 Adet :28.000 TL + KDV

3 Adet :40.000 TL + KDV

4 Adet :54.000 TL+ KDV

2-3 Hall Usable streamer Piece : 8

12nd Hall Usable streamer Piece : 4

Dimensions :1 mx 5m

Technical Specifications :Flag Fabric

Technical Application :Production to be done by the

organizer, artwork to be submitted by sponsor.

• A company can buy up to half of the streamer for sale in

the main foyer 12 and the prestige foyer 2-3.

Rent Fee / Piece

1 Piece :15.000 TL + 18%VAT

2 Piece :28.000 TL + 18%VAT

3 Piece :40.000 TL + 18%VAT

4 Piece :54.000 TL + 18%VAT

2.3.  Salon Ana Fuaye

2nd - 3rd Hall Main Foyer 

12. Salon Ana Fuaye

12th Hall Foyer 

21. Tavan Flamaları

Foyer Ceiling Streamer
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22. Işıklı Duvar Panoları

Illuminated Wall Panels

8D

8C
8B

8A

Reklam ve Sponsorluk Olanakları

Advertisement and Sponsorship Opportunities



Boyutlar :120 cm yükseklik x 200 cm

genişlik

Teknik Özellikler :Yatay veya Dikey Pano, ışığı

geçirebilen duratrans baskı

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a

aittir.(Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir). Bir

firma satışa sunlan ışıklı duvar panolarının aynı anda en

fazla yarısını satın alabilir.

Kullanım Bedeli

1 Işıklı Pano :6.000 TL + KDV

2 Işıklı Pano :11.500 TL + KDV

3 Işıklı Pano :16.500 TL + KDV

Dimensions :120 cm height x 200 cm width

Technical Spec. :Horizontally or Vertical Panel,

Duratrans Printing

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement (Design and printing are the responsibility of the

advertiser company). A company can purchase at most half of

the illuminated wall panels for sale at the same time.

Rent Fee

1 Illuminated Panel :6.000 TL +18%VAT

2 Illuminated Panels :11.500 TL +18%VAT

3 Illuminated Panels :16.500 TL +18%VAT

23. Işıklı Duvar Panoları

Illuminated Wall Panels
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Boyutlar :A4 Boyutu 29,7cmx21cm (Dikey

Pano)

Adet :10 Adet wc 19 Adet Panel

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a aittir.

Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir.

Kullanım Bedeli

25.000 TL + KDV

Dimensions :A4 size 29,7x 21cm width

(Vertically Panel)

Quantity Usable :10 Piece wc 19 Piece Panel

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. (Design and printing are the responsibility of the

advertiser company.)

Rent Fee

25.000 TL + 18%VAT

24. WC Duvar Panoları

WC Wall Panels
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Boyutlar :A4 Boyutu 29,7cmx21cm (Dikey

Pano)

Adet :10 Adet wc 19 Adet Panel

Teknik Özellikler :Laminant baskı

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a aittir.

Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir.

Kullanım Bedeli

25.000 TL + KDV

Dimensions :A4 size 29,7x 21cm width

(Vertically Panel)

Quantity Usable :10 Piece wc 19 Piece Panel

Technical Spec. :Liniment Printing

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. (Design and printing are the responsibility of the

advertiser company.)

Rent Fee

25.000 TL + 18%VAT

24. WC Duvar Panoları

WC Wall Panels
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26. Yelken Bayrak

Advertising Flags

Ziyaretçilerin ve katılımcıların ana fuaye ve kayıt

alanına giriş yaptığı yol üzerinde yer alır. Oldukça

etkili reklam uygulamasıdır.

• Bir firma satışa sunulan yelken bayrak

giydirmelerinin en fazla yarısını satin alabilir.

Kullanılabilir Adet :30 Adet en fazla

Ölçüler :1,8m -3 mt arasında

Teknik Özellikler :Bayrak kumaşı

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a

aittir. Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir.

Bir firma satışa sunulan yelken bayrakların aynı anda

sadece yarısını satın alabilir.

Kullanım Bedeli

10 Adet Bayrak :20.000 TL+ KDV

20 Adet Bayrak :32.000 TL+KDV

It is located on the road where visitors and participants enter

the main foyer and registration area. It is a highly effective

advertising application.

• A firm can purchase at most half of the sail flag dressings

offered for sale.

Quantity Usable :30 piece Max.

Dimensions :Between 1,8 m -3m

Technical Specifications :Flag fabric

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. Design and printing are the responsibility of the

advertiser company. A company can buy only half of the sail

flag dressings offered for sale at the same time.

Rent Fee

10 Piece Flag :20.000 TL + 18%VAT

20 Piece Flag :32.000 TL + 18%VAT
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27. Otopark  Alanı Yelken Bayrak

Autopark Area Advertising Flags

Fuar merkezi ana otopark alanında , giriş çıkış kapıları

ve geçişlere uygulanacak. Fuar alanının etrafından

geçen ana yollardan da görünme imkanı. En etkili ve

kolay fark edilebilen reklam uygulamalarındandır.

• Bir firma satışa sunulan yelken bayrak giydirmelerinin

en fazla yarısını satin alabilir.

Kullanılabilir Adet :En fazla 100 Adet Bayrak

Ölçüler :1,8m -3 mt arası

Teknik Uygulama :Bayrak yerleştirme işlemleri

Tüyap’a aittir. Tasarım ve baskı reklam veren firmaya

aittir. Bir firma satışa sunulan yelken bayrakların aynı

anda sadece yarısını satın alabilir.

Kullanım Bedeli

25 Adet Bayrak :20.000 TL + KDV

50 Adet Bayrak :30.000 TL + KDV

75 Adet Bayrak :40.000 TL + KDV

The exhibition center will be applied to the main parking area,

entrance and exit gates and passages. Possibility to be seen

from the main roads passing around the fairground. One of the

most effective and easily recognizable advertising applications.

• A firm can purchase at most half of the sail flag dressings

offered for sale.

Quantity Usable :Max. 100 piece Flag

Dimensions :Between 1,8 m -3m

Technical Application :TÜYAP is responsible for placing

the flag. Design and printing are the responsibility of the

advertiser company. A company can buy only half of the sail flag

dressings offered for sale at the same time.

Rent Fee

25 Piece Flag :20.000 TL + 18%VAT

50 Piece Flag :30.000 TL + 18%VAT

75 Piece Flag :40.000 TL + 18%VAT
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28. Dış Avlu Reklam Araçları

Tüm sergi salonlarına bağlantısı olan Batı 1 girişi 

avlusunda kullanılan üç boyutlu reklam objeleri bu 

kategoride yer alırlar. Marka görünürlüğü ve standa 

ziyaretçi çekme hedefleyen katılımcılar için dikkat çekici 

bir reklam seçeneğidir. Yaratıcı uygulamalara olanak 

tanıyan bu reklam mecrası ile ziyaretçilerin aklında iz 

bırakın.

Kullanılabilir Adet : Kullanılabilir adet projeye göre 

belirlenir.

Ölçüler: Yükseklik en fazla 6 metre olabilir. Dikey ve 

Yatay uygulamalar yapılabilir

Uygulama: Her türlü uygulama, baskı ve kurulum işleri 

reklam verene aittir. Açık alandaki uygulamalarda reklam 

araçlarının konulacağı yerler ve maksimum alan sınırları 

Tüyap tarafından belirlenir.

Özel projeler (araba, tır, otobüs vb.) onay alındıktan sonra 

fiyatlandırma yapılır

Kullanım Bedeli

0 - 5 m2 taban alanı kullanımı :  18.000 TL+ KDV

5 - 10 m2 taban alanı kullanımı:  30.000 TL+ KDV

The three-dimensional advertising objects used in the West 1 

entrance courtyard, which is connected to all exhibition halls, 

are included in this category. It is a remarkable advertising 

option for exhibitors who aim to attract brand visibility and 

visitors to the booth. Leave a mark on the minds of visitors 

with this advertising medium that allows creative applications.

Quantity Usable:The available quantity is determined 

according to the project.

Dimensions: Height can be up to 6 meters. Vertical and 

Horizontal applications can be made

Technical Application :All kinds of application, 

printing and installation works belong to the advertiser. Tüyap

determines the places where the advertising tools will be 

placed and the maximum area limits in the open area 

applications.

Special projects (car, truck, bus, etc.) are priced after 

approval.

Rent Fee

Usage of 0 - 5 m2 floor space :18.000 TL + 18%VAT

Usage of 5 - 10 m2 floor space :30.000 TL + 18%VAT
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29. Ziyaretçi Servis Alanı Billboardları

Visitor Shuttle Area Billboards

Fuar merkezi ana giriş yolu üzerinde bulunan, yolcu

aktarma alanına uygulanacak. Fuar alanının

etrafından geçen ana yollardan da görünme imkanı.

En etkili ve kolay fark edilebilen reklam

uygulamalarındandır.

Kullanılabilir Adet :5 Billboard

Ölçüler :3,32 m en x 1,92 m boy

Teknik Özellikler :Işıksızdır.

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a

aittir. Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir. Bir

firma satışa sunulan billboard giydirmelerinin aynı

anda sadece yarısını satın alabilir.

Kullanım Bedeli

1 Billboard :3.600 TL + KDV

2 Billboard :6.900 TL + KDV

3 Billboard :9.750 TL + KDV

4 Billboard :12.250 TL + KDV

5 Billboard :14.500 TL + KDV

The exhibition center will be applied to the passenger transfer

area on the main entrance road. Possibility to be seen from

the main roads passing around the fairground. One of the

most effective and easily recognizable advertising

applications.

Quantity Usable :5 Billboards

Quantity Usable :5 Billboards

Technical Specifications :Non –Illuminated

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. Design and printing are the responsibility of the

advertiser company. A company can buy only half of the

billboard cladding offered for sale at the same time.

Rent Fee

1 Billboard :3.600 TL + 18%VAT

2 Billboards :6.900 TL + 18%VAT

3 Billboards :9.750 TL + 18%VAT

4 billboards :12.250 TL + 18%VAT

5 billboards :14.500 TL + 18%VAT
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30. Doğu Otoparkı Billboardları

East Parking Area Billboards

OTOPARK  

PARKING

GİRİŞ  

ENTRANCE
MALGİRİŞİ/   

LOADING  

ENTRANCE

SALON  

HALL7

TRAFOBİNASI/   

TRANSFORMER  

BUILDING

DOĞUOTOPARKI  

EASTPARKING

Fuar merkezi arka otopark giriş yolu üzerinde

uygulanacak. Fuar alanının etrafından geçen ana

yollardan da görünme imkanı. En etkili ve kolay fark

edilebilen reklam uygulamalarındandır.

Kullanılabilir Adet :2 Bilboard

Ölçüler :3,32 m en x 1,92 m boy

Teknik Özellikler :Işıksızdır

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a

aittir.Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir. Bir

firma satışa sunulan billbord giydirmelerinin aynı anda

sadece yarısını satın alabilir.

Kullanım Bedeli

1 Bilboard :3.500 TL + KDV

2 Bilboard :6.000 TL + KDV

Exhibition center to be applied on the entrance road to the

rear parking lot. Possibility to be seen from the main roads

passing around the fairground. One of the most effective and

easily recognizable advertising applications.

Quantity Usable :2 Bilboards

Dimensions :3,32 m width x 1,92 m height

Technical Specifications :Non – Illuminated

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. (Design and printing are the responsibility of the

advertiser company). A company can buy only half of the

billboard cladding offered for sale at the same time.

Rent Fee

1 Bilboard :3.500 TL + 18% VAT

2 Bilboards :6.000 TL + 18% VAT
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31. Mega Board

ZİYARETÇİ SERVİS  

OTOPARKI /  

VISITORSSHUTTLE 

PARKING

ANAGİRİŞ ÇIKIŞ /

MAIN ENTRANCE
EXIT

OUTDOOR
OTOPARK GİRİŞİ  

PARKING ENTRANCE

BATI OTOPARKI /

OTOPARK ÇIKIŞI WEST PARKING

PARKING EXIT ZONE

Fuar merkezi ana otopark alanı , giriş çıkış kapısında

yer alıyor. Fuar alanının etrafından geçen ana yollardan

da görünme imkanı. En etkili ve kolay fark edilebilen

reklam uygulamalarındandır.

• Bir firma en fazla bir adet megaboard satın alabilir.

Kullanılabilir Adet :1 Mega board

Ölçüler :6 m en x 3 m boy

Teknik Özellikler :Spot Aydınlatmalı

Asım için ilanın çevresine 30 cm aralıklı olarak kuş

gözü yapılmalıdır.

Teknik Uygulama :İlan asım işlemleri Tüyap’a

aittir. Tasarım ve baskı reklam veren firmaya aittir.

Kullanım Bedeli

25.000 TL + KDV

The main parking area of the exhibition center is located at the

entrance and exit gate. Possibility to be seen from the main

roads passing around the fairground. One of the most effective

and easily recognizable advertising applications

• A company can purchase at most one megaboard.

Quantity Usable :1 Mega Board

Dimensions :6 m width x 3 m height

Technical Specifications :Spot Light For hanging as

spotlight 30 cm space between two bird eyes must be done

around the advertisement.

Technical Application :TÜYAP will undertake the

placement. Design and printing are the responsibility of the

advertiser company.

Rent Fee

25.000 TL + 18%VAT
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Teşekkürler

Thank You


