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THE GREEN PARK PENDİK OTEL



NEDEN BAKIM İSTANBUL SEMPOZYUMU?

Bakım İstanbul, endüstriyel bakım konusunda Türkiye'deki tüm tesis ve fabrikaların 
lider iş platformudur. Türkiye endüstrisinin daha verimli ve daha rekabetçi olabilmesi 
için tüm sektörlere yönelik interaktif konularla Bakım İstanbul’da sizleri bekliyoruz.  

Modern Bakımın tüm yönleriyle Bakım İstanbul’da ziyaretçilerimize sunuluyor:

Geleneksel bakım yöntemlerinden Endüstri 4.0 ve dijital çözümlere kadar tüm bakım 
stratejilerini bu platformda inceleyebilirsiniz.

Bakım konusunda en yeni teknolojileri inceleyebileceğiniz fuar alanında, dünya çapında 
tanınan üreticilerden lokal çözümler sunan firmalara kadar alanının uzmanı şirketleri 
sizinle buluşturuyoruz.

17-18 Mayıs 2022'de tüm bakım sektörü Bakım İstanbul Sempozyumu’nda buluşacak.

Endüstriyel ziyaretçilerine bakım, güvenilirlik, muayene, onarım, endüstriyel yazılım ve 
BT, sistem yönetimi, verimlilik danışmanlığı, iş güvenliği ve üretim güvenliği, teknik 
planlama, ölçüm, kontrol ve düzenleme teknolojisi alanındaki en son çözümler ve 
geleceğe yönelik teknolojiler sergileniyor.



•Yanlızca 1 şirket ile sınırlıdır.
•Kayıt masası alanında 1 adet reklam hakkı
•Ana salonda bulunan konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
•Şirket logosunun diğer Sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Ana Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde 
‘Ana Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Ana salonun giriş kapısında şirket logosu yer alması
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•İlgili İş Ortağının, Zirve katılımcı listesine ulaşabilme imkanı
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘’Ana Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

•Ana salonda bulunan konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
•21 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Platin Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde 
‘Platin Sponsor’ olarak gösterilmesi 
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘’Platin Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•İlgili İş Ortağının, Zirve katılımcı listesine ulaşabilme imkanı
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

SPONSORLUK

55.000 TL + KDV

50.000 TL + KDV



•12 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Altın Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde 
‘Altın Sponsor’ olarak gösterilmesi 
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘’Altın Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

•12 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Gümüş Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde 
‘Gümüş Sponsor’ olarak gösterilmesi 
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘’Gümüş Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

45.000 TL + KDV

40.000 TL + KDV



•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
•9 m2 sergi alanı

•Delege çantalarının üzerinde şirketin logosu yer alacak
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘Delege Çanta Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) v
erilmesi

•9 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Gümüş Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde 
‘Gümüş Sponsor’ olarak gösterilmesi 
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘’Gümüş Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

50.000 TL + KDV

40.000 TL + KDV



FLASH BELLEK SPONSORU                         

•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır

•Flaş Bellek Sponsoru firma flaşlarını firma olarak kendi yaptıracaktır

•9 m2 sergi alanı
•Zirvede dağıtılacak tüm çantalarda organizasyonda yapılacak tüm sunumların içerisinde 
bulunduğu flash bellek koyulacak
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘Flash Bellek Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
•3 kahve arasında masaların üzerinde şirketin logo flaması yer alması ve şirketin tanıtım 
materyallerinin kullanılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında 
‘Kahve Arası Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması 
•Organizasyon boyunca kullanılacak bardakların (karton) firma logolu olması 
•3 Kahve arasında roll-up afiş asma hakkı
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link) 
verilmesi

•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
•Sunumların yapılacağı salondaki tüm kotluların başlarına şirket logosu bulunan başlık 
geçirilecektir.
•Baskı bize aittir.

20.000 TL + KDV

25.000 TL + KDV



STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda, 
tasarım bedeli uygulanacaktır.

12 M2

•Dahil Olan Hizmetler:
•4 x 3 mt Stant Alanı
•4 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•12 m2  Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

26.500 TL + KDV

15.000 TL + KDV
6 M2

•Dahil Olan Hizmetler:
•2 x 3 mt Stant Alanı
•2 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)

2 Gri Halı

STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ9 M2

•Dahil Olan Hizmetler:
•3 x 3 mt Stant Alanı
•3 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•9 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

21.500 TL + KDV

•6 m
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ



*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda, 
tasarım bedeli uygulanacaktır.

31.500 TL + KDV
15 M2

•Dahil Olan Hizmetler:
•5 x 3 mt Stant Alanı
•5 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•15 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

35.500 TL + KDV
21 M2

•Dahil Olan Hizmetler:
•7 x 3 mt Stant Alanı
•7 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•21 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ

STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ



ÖRNEK ZİRVELER



KONTROL MEDYA
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Sitesi
No:4 /1 B blok Kat 5 Daire:78 Büyükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 220 87 12
Fax: 0212 220 87 14

İletişim için İlgili Kişi / Contact Person
Yurtiçi Sergi, Sponsorluk Adına;

Taner KARADENİZ
taner@kontrolmedya.com

+90 546 946 55 57

www.bakimistanbul.org


