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1217 Visitors
541 Visitors from 46 Provinces of Turkey
16 International Visitors from 11 Countries
339 Energy Investors
210 Project Owners
50 Exhibitors
950 sqm Net Exhibit Space

1217 Ziyaretçi
Türkiye'nin 46 ehrinden 541 kii
11 Ülkeden 16 Yabancı Ziyaretçi
339 Enerji Yatırımcısı
210 Proje Sahibi
50 Katılımcı
950 m2 net sergileme alanı

Tarımın, seracılığın, otelciliğin ve turizmin başkenti olan 
Antalya’da bu yıl 4. kez RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri 
ve Enerji Verimliliği Fuarını düzenliyoruz.  

Güneş enerji sistemleri solar fotovoltaik sektörünün EPC, 
panel, invertör, tedarikçiler ve mühendislik firmalarının ağırlıkta 
katıldığı fuarımıza bu güne kadar 48 ilden gelen toplamda  
6.000 ziyaretçi arasından 600 ‘ ün üzerinde yatırımcı ziyaret 
etti.

RENSEF Fuarı 3 yıldır GES yatırımcıları ile ülkemizdeki solar 
photovoltaik tedarikçilerinin sonbahardaki buluşma noktası 
oldu. 

Yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği sektörlerinin 
tüm oyuncularını, RENSEF 2016  fuarına katılmaya RENSEF 
Forumlarındaki  oturumları dinlemeye, yatırımcılarla tanışmaya, 
kendilerini hatırlatmaya, ilişki tazelemeye ve  iş ağlarını 
geliştirmeye davet ediyoruz.

We are organizing RENSEF Renewable Energy Systems and 
Energy Efficiency Exhibition in Antalya that is the capital of 
horticulture, hotel industry and tourism. 

In the past 3 editions of RENSEF most of our exhibitors were 
from Solar Photovoltaic industry including, panel, inverter, 
construction producers, EPC companies and the exhibitions 
hosted more than 600 investors among the 6.000 visitors that 
visited the exhibition from 48 provinces of Turkey.

RENSEF Exhibition has become the autumn meeting point in 
the south of Turkey for the  EPC and Solar suppliers with the 
potential solar park investors.

We are inviting all the potential investors to visit , all the players 
of renewable energy systems and energy efficiency industries 
to exhibit in RENSEF 2016, and also to come to listen to 
RENSEF Forum Events in order to listen, learn, meet, remind 
themselves and develop their business network.

Bu Fuarda

Enerji Var!
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There Is Energy
In This Exhibition!

Türkiye'nin her köşesinden 
yatırımcılarla  Antalya'da 
buluşmaya davetlisiniz!

Join us in Antalya and come 
together with investors 
from all around Turkey!

YERLİ - YABANCI ZİYARETÇİ DAĞILIMI
NATIONAL AND INTERNATIONAL VISITORS

Diğer Türkiye
541 ; 44%

Antalya
658 ; 54%

Yabancı Sayısı
18 ; 2%

GÜNLERE GÖRE ZİYARET DAĞILIMI
NUMBERS OF VISITORS BY DAY600
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ZİYARETÇİ ŞEHİR DAĞILIMI
VISITORS BY CITY

Antalya; 658

Ankara; 101
İstanbul; 76

Isparta; 29
İzmir; 27

Denizli; 23
Kayseri; 15

Aksaray; 14

Konya; 31

Diğer; 188
Kütahya; 11

Muğla; 12
Burdur; 14

2015 
Ziyaretçi Profili

2015 
Visitors Report

Perşembe
Thursday

Cuma
Friday

Cumartesi
Saturday
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1. Magazines
• Industrial national magazines, Institutional magazines

2. Posters and Invitations will be distributed
• Industrial magazines and posters will be distributed to the possible       
   participant firms, Industry associations, Industry isntuitions

3. Internet
• RENSEF Web Site Turkish and English www.rensef.org

4. E-mail Marketing  Rensef-Bulletin Mapping 
• To the possible participant firms, related sector members 
• Industrial investors, directors of Hotels, Hospitals, Shopping Malls,   
   Facilities

5. Social Media
• www.facebook.com/rensef 
• www.twitter.com/RensefAntalya 
• Linkedin Group, Page

6. Internet Banner
• Industrial news portals, Web sites of Industrial associations,
  Web sites of Supporting Institutions

7. SMS Invitations  
• SMS will be sent to the possible participant firms.
• to related sector members by the organizator

8. Institutional Invitations to:
• Institutions, Associations, Chambers that gather potential Investors
• Chamber of Commerce and Industry
• Industrial Zones, 

1. Dergiler
• Sektörel ulusal dergiler, kurumların dergileri

2. Afiş ve Davetiyeler Dağıtılacaktır
• Potansiyel katılımcı firmalara, sektör derneklerine,

Sektör kurumları, sektör dergilerine afişler dağıtılacaktır

3. Internet
• Türkçe ve İngilizce RENSEF Web Sitesi

www.rensef.org

4. E-mail Marketing  RENSEF-Bülten gönderimi 
• Potansiyel katılımcı firmalara, İlgili sektör mensuplarına 
• Sektörün yatırımcılarına, otel, hastane, AVM, tesislerin ilgili

yöneticilerine

5. Sosyal medya
• www.facebook.com/rensef 
• www.twitter.com/RensefAntalya 
• Linkedin Grubu, Sayfası

6. Internet Banner
• Sektör haber portalları, sektörel derneklerin siteleri,

Destekleyen kurumların siteleri

7. SMS Davetleri  
• Potansiyel katılımcı firmalara,
• İlgili sektör mensuplarına organizatör tarafından SMS

gönderilecektir.

8. Kurumsal Duyurular
    • Potansiyel katılımcı firmalara,

• İlgili sektör mensuplarına organizatör tarafından SMS
gönderilecektir.

Reklam Tanıtım Çalışmaları Advertising Promotion Studies

Fuar Profili

Fuar Tarihi 17 - 19 Kasım  2016
(Perşembe – Cumartesi)

Fuar Yeri Cam Piramit

Şehir Antalya

Fuar Alanı Net /m² 2.000 m² net Fuar Alanı

Fuar Alanı Brüt /m² 3.000 m² brüt Aktivite Alanı

Ziyaret Saatleri 10:00 - 19:00

Hedeflenen Katılımcı 50 Yerli + 20 Yabancı

Hedeflenen Ziyaretçi 2.500 ilgili Ziyaretçi

Exhibition Date 17th - 19th November  2016
(Thursday - Saturday)

Exhibition Place Cam Piramit

City / Country Antalya / TURKEY

Net Area of the Fair / m2 2.000 m² Exhibition Area

Gross Area of the Fair / m² 3.000 m² gross Exhibition Area

Visiting Hours 10:00 - 19:00

Targeted Exhibition 50 Domestic + 20 Foreign

Targeted Visitor 2.500 related visitor

7

• Suppliers of Solar Energy Systems
• Suppliers of Bioenergy Systems
• Suppliers of Wind Energy Systems
• Suppliers of Geothermal Energy Resources Systems
• Consulting Firms, Companies of Energy Efficiency
• Institutions / Associations
• Industry Press

• Güneş Enerjisi Sistemleri Tedarikçileri
• Biyoenerji Sistemleri Tedarikçileri
• Rüzgar Enerjisi Sistemleri Tedarikçileri
• Jeotermal Enerji Kaynakları Sistemleri Tedarikçileri
• Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmaları, Tedarikçileri
• Kurumlar/ Dernekler
• Sektörel Basın

Katılımcı Profili Exhibitor Profile

Fuara Davet Edilen Ziyaretçiler

• Otelciler, Turizm Yatırımcıları
• Sanayiciler, 
• AVM yöneticileri, 
• Hastane Yöneticileri,
• Kamu Yöneticileri,
• Küçük, Orta Boy Enerji Yatırımcıları
• Tarımsal Sulama Birlikleri
• Seracılar
• Çiftçiler

Visitors Invited to the Exhibition

• Hoteliers, 
• Industrialists, 
• Shopping Mall directors, 
• Hospital Directors,
• Public Directors,
• SME Energy Investors
• Solar Irrigation Unions
• Greenhouse Growers
• Farmers

Ziyaretçi Profili Visitor Profile

Exhibition Profile

Bu Fuarda

Enerji Var!
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17 - 19 Kasım 2016 tarihleri arasındaki RENSEF 4. Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı’nı düzenlediğimiz 3 gün boyunca, Cam 
Piramit’te bulunan konferans ve toplantı salonlarında kurum ve şirketleri çeşitli 
etkinlikler düzenlemeye davet ediyoruz. 

RENSEF fuarının bir ayağı olarak düzenlenen RENSEF FORUM’da geçmiş 
yıllarda GÜNDER, GENSED, Lİ-DER, EUROSOLAR Türkiye, Biyoenerji Derneği, 
SOLARBABA Platformu gibi kuruluşlar oturumlar düzenledi. Her STK kendi 
Oturumlardaki gündemini belirlermekte, kendi oturumundaki konuşmacılarını 
davet etmektedir. Bu güne kadar RENSEF FORUM oturumlarına Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz EDAŞ, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Antalya Ticaret Sanayi Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubeleri, TÜMYENDER, İller 
Bankası gibi kurumlardan ve sektör firmalarından yetkililer katılarak sektörle 
ilgili güncel konuları ele aldı ve yatırımcıları bilgilendirdi.

RENSEF FORUM kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, 
programa, konuşmacıların sunumlarına ve özgeçmişlerine www.rensef.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

We are inviting  all NGO’s and institutions of the industry to organize sessions 
in the RENSEF Forum that is organized durning the 3 days of 4th RENSEF 
Renewable Energy Systems and Energy Efficiency exhibition at 17 - 19 
November 2016, within Cam Piramit Conference and Meeting Halls 

In the past years of RENSEF Forum various associations of the Industry 
like, International Solar Energy Society Turkey Section (GÜNDER), Solar 
Energy Industrialists and Industry Association (GENSED), Unlicensed 
Electricity Generation Association(Lİ-DER), EUROSOLAR Turkey, Bioenergy 
Association, SOLARBABA Platform have organized various sessions. Each 
association of the industy is determining its own agenda and the speaker 
of each session.  Uptoday various speakers from the Ministry of Energy, 
Directorate of Renewable Energies, TEDAŞ, TEİAŞ, West Mediterranean 
Development Agency (BAKA),  Akdeniz EDAŞ, Antalya Provincial Directorate 
of Food, Livestock and Agriculture, Antalya Chamber of Commerce and 
Industry,  Antalya Branches of Chamber of Electricity Engineers, Mechanical 
Engineers, Archtects, TÜMYENDER and other similar associations together 
with specialists from private companies have made speches and presentations 
about the contemporary topics of the industry and have informed the investors. 
Participations as a listeners is free of charge to RENSEF Forum

You can reach detailed information about RENSEF Forum, Program  and 
download the presentations and resumes of the speakers on www.rensef.org/
en 

FORUM  FORUM  

RENSEF Forumlarda Oturum Düzenlemiş Olan 
Kurum ve Dernekler

Associations that have Organized
Sessions in RENSEF FORUMS

2016 2016

There Is Energy
In This Exhibition!
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1. Having the chance to make presentations to potential energy investors 
visiting the exhibition
2. Having the chance to promote and show your products and services to a 
special group of customers visiting the exhibition
3. Having the chance to meet the executives of related institutions and firms 
and professional visitors in person. 
4. Post event promotions on social media with video and photo shoot.

Promotion Platforms of 
RENSEF Forum
1. Exhibition website – www.rensef.org (TR – ENG)
2. Facebook page and group, Twitter account, LinkedIn group, other social 
media channels
3. RENSEF Newsletter (TR – ENG)
4. Digital printed material in an around exhibition venue
5. Exhibition Catalogue
6. Industrial press
7. RENSEF Forum Event Schedule

Standard Services 
Sound system, projector device, computer, hostess and technical host, 
registration system, scratch pad in which RENSEF Forum event schedule is 
printed, exhibition pen, coffebreak and every other basic elements needed 
during an organization.

Optional Services
1. Posting Invitations
Special invitations of the event can be designed, printed, enveloped, labeled 
and posted provided that the cost of this operation belongs to the customer. 
Labeling process requires that customer firms provides Agoras with addresses 
in an excel file prior to operation. You may request a special price for this kind 
of demands.  

2. Cocktail at the Foyer
In the case of demand, special cocktail can be provided at the foyer of event 
halls. You may request special price for this kind of demands. 

3. Press Commercial
ADs of the events can be published on Mediterranean supplements of national 
newspapers for demanding customers. 

4. Simultaneous Translation 
Translators and simultaneous translation infrastructure can be provided for 
firms which have international speakers and/or listeners.

1.Fuar vesilesi ile gelen potansiyel enerji yatırımcılarına belirli bir konuda 
sunum yapmak
2.Fuar vesilesi ile gelen özel bir müşteri grubuna hizmetleriniz ve ürünlerinizi 
tanıtmak
3.İlgili sektör kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle, sektörde faaliyet gösteren 
diğer firmalarla ve profesyonel ziyaretçilerle birebir görüşme şansı yakalamak
4.Fotoğraf ve video çekimleri sayesinde, sosyal medyada etkinlik sonrası 
tanıtımlar

RENSEF Forum’un 
Tanıtım Mecraları
1. www.rensef.org adresindeki fuar web sitesi (Türkçe - İngilizce)
2. Facebook sayfası ve grubu, Twitter hesabı, LinkedIn Grubu ve diğer kanallar
3. Türkçe ve İngilizce RENSEF E-bülteni
4. Fuar alanı içindeki dijital baskılı brandalar
5. Fuar kataloğu
6. Sektörel basında duyuru
7. RENSEF Forum Etkinlik Programı

Verilen Standart Hizmetler
Ses düzeni, barkovizyon, bilgisayar, salon hostesi ve teknik hostu, kapı kayıt 
sistemi, RENSEF Forum Etkinlik Programı’nın basılı olduğu not defteri ve fuar 
kalemi, coffebreak ve organizasyon için gerekli diğer hizmetler.

Opsiyonel Hizmetler
1. Davetiye Postalama
Arzu eden katılımcı firmalar için maliyeti karşılanması şartıyla; toplantıya, 
sunuma davet amaçlı özel davetiye tasarlanıp, bastırılıp, zarflanıp, posta 
adresleri excel’de verilmek kaydıyla etiketlenip postaneye veya kargo şirketine 
teslim edilip gönderilebilir. Bu isteğiniz için özel fiyat talep edebilirsiniz.

2. Fuayede Özel Kokteyl
Talep edilirse, etkinlik salonlarının fuayesinde özel kokteyl verilebilir. Bu 
isteğiniz için özel fiyat talep edebilirsiniz.

3. Basın Reklamları
Arzu eden müşteriler için, ulusal basının Akdeniz bölgesel eklerinde konferans 
veya tanıtımlar için ayrı birer ilan vermek mümkün olabilir.

4. Simultane Tercüme Hizmeti
Yabancı dinleyici veya konuşmacıları olan firmalar için simultane tercüman ve 
simultane tercüme altyapısı sağlanabilir.

RENSEF Forum Avantajları Advantages of RENSEF Forum

Bu Fuarda

Enerji Var!
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The companies that would like introduce their company, and promote 
their products, services, references to the investors that are coming from 
all around Turkey can rent sessions for 20 minutes or 60 minutes.  In the 
past years’ RENSEF Forums, companies like CSUN, JinkoSolar, Axitec, 
Goodwee, Multielektrik, KACO, SUNVITAL, CWENERJİ have organized 
Commercial presentations.

We invite you to organize a commercial presentation within RENSEF Forum 
in order to promote your services to the investors.

COMMERCIAL PRESENTATIONSTİCARİ SUNUMLAR

Tüm Türkiye’den gelen yatırımcılara, ürünleri, hizmetlerini, şirketlerini, 
referanslarını anlatmak isteyen, kendilerini rahatlıkla açık bir şekilde tanıtmak 
isteyen şirketlere 20’şer dakikalık veya 60’şar dakikalık zaman dilimlerinde 
ücreti karşılığında TİCARİ SUNUM’lar yapma imkanı sunmaktayız.  Geçmiş 
yıllarda RENSEF Forumlarında CSUN, JinkoSolar, Axitec Goodwee, 
Multielektrik, KACO, SUNVITAL, CWENERJİ gibi firmalar ticari sunumlar 
düzenledi.

Sizi de RENSEF FORUM’da bir Ticari Sunum düzenleyerek kendinizi 
yatırımcılara tanıtmaya davet ediyoruz.

There Is Energy
In This Exhibition!
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RENSEF 2016
Sponsorluk Seçenekleri

RENSEF 2016
Sponsorship Options

Yaka kartları, girişte bilgisayar sistemine kayıt yaptıran 
her ziyaretçiye bir adet verilecektir. Bu yaka kartının ön 
yüzünde fuarın adı, tarihleri ve ziyaretçinin adı soyadı, 
katıldığı şehir ve mesleği yazacaktır. Bir de fuar alanına 
turnikelerden geçişi sağlayan barkod bulunacaktır. Yaka 
kartının arka yüzünde ise sponsor olan firmanın veya 
firmaların marka ve/veya isimlerine yer verilecektir.

ID Badge Sponsorship

Badge Lanyard Sponsorship

Yaka Kartı Sponsorluğu

Girişte bilgisayar sistemine kayıt yaptıran her ziyaretçiye 
yaka kartıyla birlikte bir boyun ipi verilecektir. Arzu eden 
fuar katılımcısı, boyun ipine şirket logosunun veya 
isminin baskısını yaptırarak boyun ipi sponsoru olabilir. 

Boyun İpi Sponsorluğu

Fuar alanına ziyaretçi girişi, görevli arkadaşlar 
tarafından fuar alanı girişine konumlandırılacak 
bilgisayarlı kayıt sistemiyle gerçekleştirilecektir. Arzu 
eden firmalar, kayıt masasının arkasındaki dijital 
fonda markalarının ve/veya şirketlerinin logolarına yer 
verebilir veya sponsorluklarını en iyi şekilde ifade eden 
şık bir tasarımla fonu kullanabilirler. 

Kayıt Masası Sponsorluğu

Fuar alanı girişinde tüm ziyaretçilerin ve katılımcıların 
önünden geçtiği bir ziyaretçi kayıt bölgesi bulunacaktır. 
Bu bölgede fuara giren ziyaretçilerin kaydı görevli 
host ve hostesler tarafından alınacaktır. Arzu eden 
firmalar, bu kayıt masasında görevli host ve hosteslere 
şirketlerinin ve/veya markalarının t-shirtlerini ve/veya 
şapkalarını giydirebilirler.  

T-Shirt ve Şapka Sponsorluğu

www.rensef.org adresinde fuarımızın web sitesi 
yayınlanmaktadır. Web sitemizin ana sayfasının 
alt kısmında, iç sayfalarda sağ bölümlerde banner 
reklamlar yayınlamak mümkündür. 

Web Sitesi Banner Reklamı

An ID badge will be provided to every visitor registered 
at the door. Name of the exhibition, dates, visitor’s 
name, city, occupation and the barcode for getting 
through the turnstile will be given place on the front side 
of the ID badge. On the back side of the ID badge will 
be Sponsor Company’s name and/or its brand’s name. 

Every visitor registered at the door will be given a badge 
lanyard with the ID badge. In the case of demand, an 
exhibitor firm can place their company’s and/or brand’s 
logo on it. 

Registration Desk Sponsorship
Visitor entrance to the exhibition will be organized by 
attendants located at the registration desk at the door 
by registering every visitor to the system. The digital 
background behind the registration desk can be used 
to display sponsor firm’s logo with an attractive design. 

T-Shirt and Hat Sponsorship
There is going to be a registration desk at the entrance 
where every visitor and exhibitor passes through at 
least a few time a day. Hosts and hostesses in this area 
can wear your company’s t-shirts and hats. 

Web Site Banner ADs
Our exhibition’s website is on www.rensef.org In the 
main page when you see below, there is a space for 
banners. On the other pages, the banner space is on 
the sides. 
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Her 15 günde bir fuarımızın e-mail bülteni sektör 
mensuplarına gönderilmektedir. Web sitemizde 
yayınlanan haberlerden derlenen e-mail bültende 
fuarla ilgili tanıtımlar, reklam çalışmaları gibi haberlere 
yer verilmektedir. E-bültenimizde banner reklamlar 
yayınlamanız mümkündür. 

E-Bülten Banner Reklamı Newsletter Banner ADs
The newsletter of our exhibition is sent to industry’s 
stakeholders once in every two weeks. Newsletter 
consists of news from our website which are about 
promotions of the exhibition, AD works and etc. Banner 
ADs can take place in our newsletters. 

RENSEF 2016
Sponsorluk Seçenekleri

RENSEF 2016
Sponsorship Options

Exhibition Bag

Coffee Break Sponsorship

Fuar katılımcılarına fuar esnasında 2 adet fuar çantası 
dağıtılacaktır. Arzu eden firmalar, fuar çantası üzerinde 
kendi şirket isimlerine ve/veya logolarına yer verebilirler. 

RENSEF Forum Oturumları arasında, oturumların 
düzenlendiği fuayede dinleyicilere, yatırımcılara, kahve 
ve tatlı tuzlu kurabiye eşliğinde, çay kahve ikramı 
servisi yapılmaktadır.
Markalarını tanıtarak RENSEF FORUM’a destek 
olmayı arzu eden firmalar, günde 3 defa düzenlenen bu 
kahve molalarından birine veya tüm gün boyunca veya 
fuar boyunca tüm ikramlara sponsor olabilirler.

Fuar Çantası

Kahve Molası Sponsorluğu

Fuarın katılımcılarına, davetli basın mensuplarına 
ve kurum yöneticilerine yönelik daha etkin bir sunum 
yapmak isteyen katılımcılar Fuar’ın Gala Yemeği’ne 
tamamen veya kısmen sponsor olabilirler.

Gala Yemeği Sponsorluğu

Cam Piramit Fuar alanının bahçesinde, girişinde, alt kat 
fuayesinde, toplantı salonlarında kokteyl düzenleyecek 
nezih ortamlar bulunmaktadır. Bu ortamlarda fuarın 
1. akşamı bir açılış töreni düzenlenmektedir. Fuarın 
katılımcılarına, davetli basın mensuplarına ve kurum 
yöneticilerine yönelik daha etkili bir sunum yapmak 
isteyen katılımcılar Açılış Kokteyli Sponsoru olabilirler. 

Açılış Kokteyli Sponsorluğu

Cam Piramit Fuar alanının alt katında 4 adet konferans 
ve toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlardan biri 
350 kişilik ve tiyatro düzenindedir. İkincisi, 450 kişilik 
ve düz zemindir. Diğer ikisi oturma düzenine göre 60 
– 90 kişiliktir. Salonlarda yeterli havalandırma, soğutma 
ve ısıtma altyapısı mevcuttur. RENSEF Forum bu 
salonlarda düzenlenecektir. Arzu eden firmalar bu 
salonların isim sponsorluğunu alabilirler. Salon isminin 
yanı sıra, firma ve/veya marka adı salonun içindeki 
görsellere de yerleştirilebilir. 

Salon Sponsorluğu

Two exhibition bags are given to the exhibitors. Sponsor 
company logo can be given place on the exhibition bag.  

Coffe and Tea together with sweet and salted cockies 
are served to the listeners, investors in between of the 
the session during RENSEF FORUM.
The companies that are willing to promote their brand 
and support RENSEF FORUM are very wellcome to 
sponsor 1 of the coffee breaks, or all the day service or 
all the coffee breaks during all the 3 days.

Gala Dinner Sponsorship
Coffe and Tea together with sweet and salted cockies 
are served to the listeners, investors in between of the 
the session during RENSEF FORUM.
The companies that are willing to promote their brand 
and support RENSEF FORUM are very wellcome to 
sponsor 1 of the coffee breaks, or all the day service or 
all the coffee breaks during all the 3 days.

Opening Cocktail Sponsorship
There are decent areas to throw a cocktail at Cam 
Piramit’s garden, entrance, foyer of the below floor and 
conference halls. At the evening of exhibition’s first day, 
an opening ceremony is held in these areas. To make 
better presentations to the exhibitors, invited press 
members and institutions’ executives, firms can be the 
sponsor of the opening cocktail. 

Hall Sponsorship
There are 4 conference and meeting halls at Cam Piramit. 
One of these halls can host 350 persons with theater 
order and stage. Other one can host 450 persons with 
flat ground. Other two are comparatively smaller. They 
can host 60 – 90 persons according to seating order. 
Ventilation and air conditioning systems are set and 
ready to use in all these halls. RENSEF Forum will be 
held in these four halls. Companies can have the name 
sponsorship of these halls. Beside the name of the halls, 
company name and logo can be placed inside the halls. 

Fuarda katılımcılara bedelsiz dağıtmak,  ziyaretçilere 
satmak üzere, fuar sonrasında da fuarın sonucu olarak 
önümüzdeki senelerin organizasyonlarına ışık tutması 
için her fuarda bir fuar kataloğu yayınlanmaktadır. Fuara 
katılan tüm firmalar, bedelsiz olarak kendilerini bir bilgi 
sayfası ile fuar kataloğunda tanıtmaktadırlar. Arzu eden 
firmalar veya markalar, bilgi sayfasının dışında kendi 
ajanslarına hazırlattıkları bir reklam sayfasıyla bedeli 
karşılığında kendilerini tanıtabilirler. 

Catalogue ADsKatalog Reklamları
An exhibition catalogue is published for every exhibition 
to distribute to the exhibitors and sell to the visitors. It 
also is a reference point as a result report for us in the 
future. Every exhibiting company is given a free page 
containing info about them. Other than the free page, 
an AD page firms provide can be given place in the 
catalogue for a price. 

Bu Fuarda

Enerji Var!



Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.
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