
 

 

PAGEV POLİMER İŞLEME EĞİTİMİ 
25-26 Mayıs 2019, Radisson Blu Resort&Spa, Çeşme/İzmir 

 
SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 

 
Ana Sponsorluk  (50.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

� Etkinlik başlangıcında firmanın 5 dakikalık tanıtım filmi gösterilecektir. 
� Etkinlik başlangıcında bir firma yetkilisi 5 dakikalık konuşma yapacaktır. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 6 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Eğitimin fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� 26-30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek PPS - 35 Kongresi fuaye alanına firma tanıtım 

masası yerleştirilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� Fuaye alanında yer alan kokteyl masalarına firmanın bayrakları konulacaktır. 
� Firmanın logosu, online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Ana Sponsor 

olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Ana Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
� Firmanın 5 temsilcisi eğitimden ücretsiz faydalanacaktır. 

 
Platin Sponsorluk (35.000 TL ) (Yalnızca 2 firma olabilir) 

� Öğle yemeği öncesi, bir firma yetkilisi 5 dakikalık konuşma yapacaktır. 
� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 5 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Eğitimin fuaye  alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım 

masasının yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� 26-30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek PPS - 35 Kongresi fuaye alanına firmanın Roll 

Up'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Platin Sponsor 

olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Platin Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
� Firmanın 4 temsilcisi eğitimden ücretsiz faydalanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Yaka Kartı Sponsorluğu (20.000 TL) (Tek bir firma olabilir) 

� Kayıt sırasında tüm katılımcılara dağıtılacak yaka kartları ve bunların askılarında firmanın 
logosuna yer verilecektir. 

� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 4 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Eğitimin fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� 26-30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek PPS - 35 Kongresi fuaye alanına firmanın Roll 

Up'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Yaka Kartı 

Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Yaka Kartı Sponsoru olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
� Firmanın 3 temsilcisi eğitimden ücretsiz faydalanacaktır. 
 
Altın Sponsorluk (15.000 TL) 

� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 3 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Eğitimin fuaye alanına firmanın tanıtım masası yerleştirilecektir. Firma, tanıtım masasının 

yanına maksimum 3m x 3m boyutlarında Örümcek Stand yerleştirebilecektir. 
� Fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� 26-30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek PPS - 35 Kongresi fuaye alanına firmanın Roll 

Up'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Altın Sponsor 

olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Altın Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 2 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
� Firmanın 2 temsilcisi eğitimden ücretsiz faydalanacaktır. 

 
Gümüş Sponsorluk (10.000 TL) 

� Firmanın, PAGEV Plastik Dergisi’nin 2 sayısında tam sayfa reklamı yayınlanacaktır. 
� Eğitimin fuaye alanı ve PPS - 35 Kongresi fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın 

Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Gümüş Sponsor 

olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Gümüş Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 1 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
� Firmanın 2 temsilcisi eğitimden ücretsiz faydalanacaktır. 

 
 
 
 



 

 

Bronz Sponsorluk (5.000 TL) 

� Eğitimin fuaye alanında görünür bir noktaya firmanın Roll Up'ı yerleştirilecektir. 
� Firmanın logosu online ve basılı eğitim programında yer alacak ve Gümüş Sponsor 

olduğu belirtilecektir. 
� Eğitimin duyurusu, online davetiyesi ve hazırlanacak tüm tanıtım materyallerinde firma 

logosuna yer verilecek ve Gümüş Sponsor olduğu belirtilecektir. 
� Sosyal medya hesaplarında (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) etkinlik öncesi ve 

sonrasında toplam 1 adet teşekkür gönderisi paylaşılacaktır. 
 

  

 
        

 

   


