
SPONSORLUK DOSYASI

Stratejik Ortağımız



GENEL BİLGİLER

Tarih: 21 Şubat 2019, Perşembe

Zirve Mekanı: The Ritz Carlton Otel, İstanbul
Suzer Plaza, Askerocagi Caddessi, No:6, 34367 Elmadag, 34367 İstanbul

Zirve Ev Sahibi ve Sekreteryası: Temel İhtiyaç derneği
Cevizli Mah. Bağdat Cad. No:468 D:25 K:3 Maltepe, İstanbul
Tel: +90 216 515 62 74
E-posta: info@tider.org

Stratejik Ortağımız: Sürdürülebilirlik Akademisi
Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi, A Blok 13 Mecidiyeköy, 34394, İstanbul
Tel: +90 212 274 25 16
E-posta: iletişim@surakademi.com

Kayıt: Kayıt ücreti 10 TL olacaktır.  Web sitesinden online kayıt yapılabildiği gibi, zirve programı 
başlamadan önce kayıt masasından ödeme yaparak yaka kartı alınabilecektir. Ödeme karşılığında dernek 
bağış makbuzu düzenlenecektir.
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Neden Sponsor Olmalısınız

Gıda Bankacılığı Nedir;

Banka, toplanma anlamında kullanılır. Gıda Bankası bağışlanmış gıda, temizlik ürünleri ve giysi gibi temel 
ihtiyaç ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir sivil toplum 
örgütlenmesidir.

TİDER Türkiye’de Gıda Bankacılığı’nın çatı kuruluşudur. Sistemin tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir 
şekilde işlemesini hedeflemektedir. Bu prensiplerle israfı önleyerek ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının 
üzerinde durmalarını sağlayan modelini tüm Türkiye’ye yaymak amacı ile 1. Gıda Bankacılığı Zirvesi’ni 
düzenlemektedir.

Zirve katılımcıları; temel ihtiyaç ürünleri üreticileri, toptancıları ve perakendecileri ile Kamu Kuruluşları, 
üniversitelerin ilgili kürsüleri ve Sivil Toplum Kuruluşları olacaktır.

Tüm bu platformları bir araya getirdiğimiz ilki düzenlenen zirvemize katılımlarınızı bekliyoruz.



ANA SPONSORUMUZ



SPONSRORLUK KONULARI VE BEDELLERİ

STANDART STANT : 5.000 TL
(6 m2 alan, 1 masa, 2 sandalye)
MEGA STANT : 7.500 TL
(12 m2 alan, 1 masa, 2 sandalye)

WEB SİTESİ İLAN : 2.500 TL
Toplantının web sitesinde, firmanın logosu ve web sitesine link verme imkanı olacaktır. İlan 1 Aralık 2019 
tarihine kadar web sitesinde bulunacaktır.

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORUMUZ

KAHVE MOLASI SPONSORUMUZ

PROGRAM YAKA KARTI SPONSORUMUZ



MEDYA SPONSORLARIMIZ



SPONSORLUK KURALLARI

1. Yukarıda yer alan sponsorluk faaliyetleri için sponsor firma ve Gıda Bankacılığı Zirvesi arasında sponsorluk faaliyetine ilişkin sözleşme
düzenlenecektir.

2. Kurumların talep ettikleri stant veya sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk sözleşmesi düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile 
belirlenecek tarihte sponsorluk ödemesinin tamamlanması gerekmektedir. Belirlenen tarihte ödemesi yapılmaması halinde, herhangi bir 
bildirim yapılmaksızın diğer firmaların değerlendirmesine açılacaktır.

3. Tüm sponsorluklar, ‘başvuru sırasına göre’ belirlenecektir. Hiçbir sponsorluk seçeneği ile ilgili olarak rezervasyon uygulaması yapılmayacaktır

4. Sponsorluk seçenekleri ilgili tüm talepler Gıda Bankacılığı Zirvesi Organizasyon Sekreteryası’na yazılı olarak bildirilecektir

5. Sponsor kurum temsilcileri, The Ritz Carlton Otel İstanbul içerisinde ve özellikle stant alanında yaka kartlarını takmakla yükümlüdürler. Yaka 
kartı olmaksızın, hiçbir kurum temsilcisinin stant alanına girişine izin verilmeyecektir. Bu kural, sponsorluk kapsamı ne olursa olsun tüm 
kurumlar ve tüm kurum temsilcileri için uygulanacaktır. Kayıp & unutulma nedeniyle yeni yaka kartı basımı 10.TL. + KDV / kart olarak kurumlara 
fatura edilecektir

6. Sponsor kurum stantları, hiçbir şekilde belirlenen taban alanının dışına taşmayacak ve 2,8 mt maksimum yüksekliği aşmayacaktır. 2,8mt.den 
yüksek olacağı bildirilmemiş ve/veya yüzölçümü sözleşmede belirtilen ölçülerden geniş olan ve gerekli ödemesi yapılmamış stantlar sökülerek, 
taban alanı ve maksimum yüksekliğe uygun olacak şekilde yeniden kurulacaktır

7. Stantlarda kullanılacak tüm malzemeler, kurulum tarihinde The Ritz Carlton Otel İstanbul ve sadece sponsor firma temsilcilerince teslim 
alınacak şekilde gönderilmelidir.



8. Stant alanı planında her firmanın adı ve yeri belirtilecektir. Bu plan stant alanı girişinde bulunacaktır. Stant sponsoru firma listesi, stant 
numaralarının sıralamayla ayrıca cep programında da yer alacaktır.

9. Stant alanında görev alacak firma yetkilileri, kendilerine ayrılan stant alanı dışında hiçbir tanıtım etkinliğinde bulunamazlar.

10. Sponsor firmaların stant alanında konuklarına sunmak isteyebilecekleri yiyecek içecek hizmetleri için, taleplerin en geç 15 Şubat 2019 tarihine 
dek yazılı olarak Gıda Bankacılığı Zirvesi Organizasyon Sekreteryası’na iletilmesi gerekmektedir. 

11. The Ritz Carlton Otel İstanbul’da,  herhangi bir şekilde sponsor kurum temsilcilerince verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan 
kurum tarafından zirve merkezi yönetimine ödenecektir. 

12. Stant alanının açık olduğu saatlerde, standınızın güvenliğinden stant yetkililerinizin sorumlu olacağını, program saatleri dışında ise zirve 
merkezinin güvenliğinin sorumlu olacağını bildirmek isteriz. Gıda Bankacılığı Zirvesi Sekreteryası maksimum güvenlik önlemi alsa dahi stant alanınız 
ve malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek kayıp, zarar, çalıntı durumlarında Gıda Bankacılığı Zirvesi Sekreteryası sorumluluk kabul etmez.

13. Ödemeler, aşağıda verilen hesap numarasına banka havalesi yolu ile ya da Gıda Bankacılığı Zirvesi Sekreteryası ile irtibata geçilerek kredi kartı ile 
de yapılabilir.

14. The Ritz Carlton Otel İstanbul duvarlarına Gıda Bankacılığı Zirvesi Organizasyon Sekreteryası yetkilileri onayı olmaksızın herhangi bir poster, 
pano, görsel vs. asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmaması gerekmektedir. 

15. The Ritz Carlton Otel İstanbul’da herhangi bir şekilde sponsor kurum temsilcilerince verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra yapan 
kurum tarafından zirve merkezi yönetimine ödenecektir.


