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“KOBİLER İÇİN İSLAMİ FİNANS”



TÜMSİAD’IN TÜMEXPO 
VE ULUSLARARASI  KOBİ ŞURASI GİBİ EKONOMİYE  
BÜYÜK KATKI VERECEK  PROJELERİNİ ÖNEMSİYORUM.  
BU GİBİ HAYIRLI HİZMETLERİNİZDE 
HER ZAMAN YANINIZDAYIM… 
ÜLKEMİZE  VE CAMİANIZA HAYIRLI 
OLMASINI DİLİYORUM.

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı

Saygılarımla
Yaşar DOĞAN

TÜMSİAD Genel Başkanı 

Değerli dostlar;

Yeni Türkiye Vizyonuna uygun Yeni TÜMSİAD olarak; 22-25 Ekim 2015 tarihinde ICC (İstanbul Kongre Merkezi)’de 
gerçekleştireceğimiz TÜMEXPO Sanayi ve Ticaret Fuarı ile eş zamanlı yapılacak; ULUSLARARASI KOBİ ŞURASI ve  
ALLINTECH (Tüm İnovasyon Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı) ile Türkiye’de 2023 vizyonuna yönelik büyük adımların 
temellerini atmış olmanın mutluluğu içindeyim.

Yurt içinde 56 şube, yurt dışında 8 ülke merkezi ve 47 ülke temsilciliği ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşlarının başında gelen TÜMSİAD;  10. yılında üyelerini, KOBİ’leri ve Türk Ekonomisini 2023 vizyonuna taşıyacak 
marka faaliyetlere imza atarak ülkemize ve üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme gayreti içindeyiz.

Böylece, TÜMEXPO kapsamında açılacak fuarlarla tüm dünyadan katılacak binlerce ziyaretçiye üyelerimizin ve 
Ülkemizin ürün ve üretim kapasitesini tanıtmanın yanısıra, yabancı alım heyetleri ile yapılacak B2B iş görüşmeleri ile 
büyük iş bağlantıları kurulacaktır.

Böylesi önemli ve büyük sorumluluklara girişirken, hiç şüphesiz ülkemizde 13 yıldır yaşanan ekonomik istikrar ve 
T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bizleri daima güçlendiren vizyoner liderliğinden cesaret 
aldığımızı ve bu noktada şükran borcumuzu daha çok çalışarak ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Geçen yıllar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himaye ve teşrifleri, Ekonomi Bakanlığımızın 
destekleri,  ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımı ve yurt dışından 700 üst düzey protokol davetli ve alım 
heyetleriyle gerçekleşen TÜMEXPO TÜMSİAD SANAYİ VE TİCARET FUARI ve  eş zamanlı yapılacak KOBİ ŞURASI ve 
ALLINTECH (Tüm İnovasyon Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı) etkinliklerinin TÜMSİAD üyeleri, Ülkemiz ve tüm insanlık 
için hayırlı ve başarılı olmasını diler, katkı ve katılımlarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür 
ederim.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Himayelerinde

Katkı ve İşbirlikleriyle

22-25 EKİM 2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY FOR EU AFFAIRS



Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmakta önemli bir görev üstlenmesi planlanan bu organizasyonu; 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN himaye ve teşrifleriyle hayata geçiriyoruz.

İlgili Bakanlıkların, sivil toplum kuruluşlarının katkı ve işbirliği ile Türkiye’nin en büyük ekonomi ve ticaret 
platformu olma yolunda ilerleyen TÜMEXPO Tümsiad Sanayi ve Ticaret Fuarı 2015 organizasyonu ile tüm KOBİ 
ve girişimcileri dünya ile buluşmaya davet ediyoruz.

ETKİNLİK PROGRAMI
22 Ekim 2015 Perşembe

• FUAR VE DİĞER ETKİNLİKLERİN BAŞLAMASI
• AÇILIŞ PROGRAMI (Saat 09:30) 

 T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, (World Bank 
Group), İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmad Mohammad Ali (IDB) ve çok sayıda devlet adamı 
yabancı misafir ve Türk Girişimci ve sanayici katılımı ile yapılacaktır.

• ULUSLARARASI KOBİ ŞURASI 22-23 Ekim 2015 (Perşembe öğleden sonra ve Cuma)

 “KOBİLER İÇİN İSLAMİ FİNANS” konferansı: T.C. Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma 
Bankası işbirliği ile yapılacaktır.

• B2B İŞ GÖRÜŞMELERİ (23-24 Ekim 2015 günleri) 

• ALLINTECH İNOVASYON TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ VE FUARI 22-25 Ekim 2015

• HELAL EXPO 2015: HELAL VE SAĞLIKLI ÜRÜNLER FUARI VE ZİRVESİ 22-25 Ekim 2015

24 Ekim 2015 Cumartesi
• DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ TOPLANTISI (Saat 18:00-22:00 arası)

25 Ekim 2015 Pazar
• TÜMEXPO VE HELAL EXPO FUARLARININ KAPANIŞI (Saat 18:00)

Daha geniş bilgi için www.tumexpo.com, www.kobisurasi.org



Cesur ve girişimci iş adamlarını bir araya getirmek
Küresel ticari ağlar kurmak
Uluslararası piyasada söz sahibi olmak
Kobilerimizi güçlendirmek
Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmak

Yeni yerli ve yabancı ticari ortaklıklar kurmak
Yeni inovasyon teknolojilerinden haberdar olmak 
Ürün tanıtımı ve marka bilinirliğini arttırmak 
Yeni ve etkin pazarlar kazanmak
Rakiplerinizi gözlemleme 
Sektördeki yerinizi analiz etmek 
İş ve iletişim ağınızı geliştirmek

TÜMEXPO
2015 HEDEFLERİMİZ;

NEDEN
KATILMALISINIZ?

22-25 EKİM 2015
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TÜMEXPO HAKKINDA
TÜMSİAD tarafından 3.sü düzenlenecek olan TÜMEXPO Tümsiad Sanayi ve Ticaret 

Fuarı, 22-25 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi (ICC)’nde Asel Uluslararası Fuar 
Hizmetleri markası olan Discover Events organizatörlüğü ile kapılarını açıyor.

Tümexpo Fuarı; makine, tekstil, gıda, otomotiv, kozmetik, inşaat gibi önde gelen 
sektörlerde faaliyet gösteren firmaları uluslararası firmalar ile bir araya getirecektir. Proje, 

Türkiye ekonomisinin son yıllarda göstermiş olduğu büyüme ve uluslararası ticarete yapmış 
olduğu katkılar ile Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya gibi bir çok ülkenin farklı 

sektörlerinden ziyaretçi ve katılımcıları buluşturan uluslararası bir organizasyondur .

Fuarımız içerisinde yer alan ALLINTECH (All Innovation Technology) Salonu, inovasyon 
projelerine yatırım yapan büyük firmalara, çalışmalarını tanıtma imkanı sunacak, ayrıca 
bu dev fuar projesi, eş zamanlı düzenlenen Kobi Şurası ile uluslararası konuşmacılar ve 

katılımcılara ev sahipliği yapacaktır.

Dünya ticaretinin ve uluslararası organizasyonların gözde merkezlerinden biri 
olan İstanbul’da gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, katılımcılara B2B ile ticari 

işbirliği, küresel ortaklıklar ve yeni fırsatlar sağlayacaktır. Kobi Şurası ile Türk sanayisinin 
ve ekonomisinin belkemiği olan kobilerin, Türkiyenin 2023 hedefleri çerçevesinde yapmış 
olduğu çalışmalar ve iyileştirmeler gözlemlenebilecektir. ALLINTECH Salonu ile inovasyon 

teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulunacaktır.

Türkiye’nin en büyük ekonomi ve ticaret platformu olma yolunda emin adımlar ile 
ilerleyen TÜMEXPO Tümsiad Sanayi ve Ticaret Fuarı 2015 Organizasyonu ile geniş bir ürün 

ve hizmet yelpazesine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ekonomisine yön vermeye aday TÜMEXPO Tümsiad Sanayi ve Ticaret 
Fuarı 2015 Organizasyonu’nda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımla
Yunus ETE

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı

Bu fuar TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde olup
KOSGEB tarafından desteklenmektedir.



ANA TEMA

“Kobiler İçin İslami Finans”
Bu yıl KOBİ Şurası kapsamında Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği ile düzenlenecek 
olan yapılacak KOBİ Şurası,  Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının ana temasının da KOBİLER olduğu 
dikkate alınarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından G20 kapsamına alınmıştır.

‘Kobiler İçin İslami Finans’ temalı konferansın açılışı; teşrif buyurmaları halinde T.C. Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Dünya Bankası Başkanı Sayın Jim Yong Kim, İslam Kalkınma Bankası 

Başkanı Ahmad Mohammad Al-Madani tarafından yapılacaktır. 

KOBİ’LERİN FİNANSA ERİŞİMİNE KATKI
Başta G20 ülkelerinden temsilciler olmak üzere, özel sektör, çok uluslu kalkınma kuruluşları, politika 
yapıcılar ve düzenleyici otorite temsilcilerinin katılacağı bir platformda İslami finansın KOBİ’lere sunduğu 
imkânlar ele alınacaktır. 

Bu yolla gerek ülkemizde gerekse gelişmekte olan ülkelerde yer alan KOBİ’ler açısından İslami finansa 
ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.

KOBİ’lerin İslami finansa erişimlerinin kolaylaştırılması için oluşturulması gereken düzenleme ve politika 
çerçevesinin taşıması gerekli ana unsurlar ele alınacaktır. 

SERTİFİKA PROGRAMI

“İslami Finans Eğitimi”
KOBİ şurası kapsamında ikinci gün öğleden sonra (24 Ekim Cuma günü) “İslami Finans Eğitimi” 
Sertifika proğramı uygulanacaktır. 

ORTAK AKIL TOPLANTISI

“KOBİ’lerin Gelecek Vizyonu”
25 Ekim 2015 Cumartesi günü ise “KOBİ’lerin Gelecek Vizyonu” konulu 
ortak akıl toplantısı yapılacaktır.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
22-23 EKİM 2015

“KOBİLER İÇİN İSLAMİ FİNANS”
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TÜRKİYE 2023 HEDEFİ İÇİN POTANSİYELİNİZİ 
GÖSTERMEYE HAZIR MISINIZ?
Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen unsurlardan en 
önemlilerinden birisi inovasyon teknolojileridir.

TÜMSİAD üyelerinin ve farklı sektör firmalarının, İnovasyon Teknolojileri hakkında bilgilendirilmesi 
ve Savunma Sanayii gibi önemli kurumlar ile işbirliğinin geliştirilmesi fikri ile doğmuş olan bu proje, 
22-25 Ekim 2015 tarihinde, İstanbul Kongre Merkezinde TÜMEXPO ve KOBİ Şurası gibi Türkiye’nin 
en büyük organizasyonu içerisinde yer alacaktır.

DÜNYA, TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNİ 
ALLINTECH İLE KEŞFEDECEK
Dünya, Türkiye’nin potansiyelini; Milli Teknoloji, Milli Savunma, Milli Enerji gibi inovasyon 
teknolojilerini ALLINTECH ile keşfedecek. 

ÖNCELİĞİMİZ, ORTAK HEDEFİMİZDİR
Türkiye’deki özel sektörün azami düzeyde iştirak edeceği bu fuar, teknolojik yeniliklere uyumlu ve 
bu yeniliklerin kaynağı olabilecek Milli Savunma ve Milli Teknolojinin geliştirilmesini sağlayacaktır. 
Ayrıca ALLINTECH;  2023 vizyonu kapsamında Türkiye’nin öncelik verdiği gelişme alanı olarak 
benimsenmiştir.

Bu vizyona katkı sağlayacak ortamı ALLINTECH organizasyonu ile oluşturmak öncelikli hedefimizdir.

İNOVASYON  
TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ VE FUARI

PANELLER

SERTİFİKA PROGRAMI



TÜMEXPO 2015
KATILIMCI VE ZİYARETÇİ PROFİLİ

TÜMSİAD üye firmaları
TÜMSİAD yurt dışı temsilciliklerinin firmaları
Uluslararası ülke pavilyonlarında yer alacak yabancı firmalar
Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları.
Belediyeler
İnovasyon çalışmaları yapan, teknoloji ve bilişim firmaları
Yurt içi ve yurt dışı özel sektör firmaları

Bürokratlar ve bakanlar
Akademisyenler ve uzmanlar
Gazeteciler ve editörler
Girişimciler ve iş dünyası liderleri
Seçkin iş adamları
TOBB ve bağlı oda temsilcileri
Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve üreticiler

KATILIMCI PROFİLİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ

22-25 EKİM 2015
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FUARA KATILACAK SEKTÖRLER

Gıda ve Temizlik Ürünleri
İçecekler
Ambalaj Malzemeleri ve Ambalaj Makineleri
Gıda Teknolojileri
Gıda Dağıtıcıları
Hızlı Tüketim
Parakende
Kozmetik Ürünler

GIDA TEMİZLİK VE KOZMETİK SEKTÖRÜ

İnşaat ve Yapı Malzemeleri
Isıtma - Soğutma Sistemleri
Yapı Kimyasalları
İzolasyon - Cephe - Çatı Kaplama
Mutfak ve Banyo Sistemleri & Aksesuarlar
Kent ve Bahçe Mobilyaları
Kapı ve Pencere Sistemleri
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri
Isıtma ve Soğutma Sistemleri
Banyo Seramik,Boya ve Duvar Döşemeleri
Havuz Sistemleri - İç Dış Aydınlatma
İş ve İnşaat Makinaları
Peyzaj Mimarlığı
Mermer
Doğaltaş

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Tekstil Ürünleri
Hazır Giyim & Konfeksiyon
İç Giyim
Deri ve Yan Sanayi

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Makine Ekipmanları & Yedek Parça
Elektrik ve Elektronik Ürünler
Otomotiv Yan Sanayi

MAKİNE VE EKİPMANLARI SEKTÖRÜ

Mobilya ve Dekorasyon
Cam Ürünleri
Elektrikli Ev Ürünleri
Bilişim ve Telekominasyon
Plastik ve Plastik Ürünleri
Sağlık Sektörü
Eğitim ve Hizmet Sektörü
Maden
Turizm
Finans
Taşımacılık & Nakliyat 

GENEL SEKTÖR GRUPLARI

22-25 EKİM 2015
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ETKİNLİK ALANI VE 
AVANTAJLARI

TÜMEXPO projesini Türkiye’nin en büyük ve prestijli kongre 
merkezi olan İstanbul Kongre Merkezi (ICC)’ne taşıyoruz. 

TÜMEXPO’yu farklı ve özel kılacak olan İstanbul Kongre 
Merkezi, katılımcı ve ziyaretçilere unutulmaz bir fuar 

süreci yaşatacaktır. 

3.700 kişi kapasiteli, son konferans teknolojileri 
ile dizayn edilmiş ‘Harbiye Oditoryumu’na 
ve çok amaçlı toplantı salonlarına sahip 
olan bu mekân, fuar ve sergi alanları ile de 
uluslararası projelere ev sahipliği yapacak en 
ideal mekânlardan biridir.

Bilindiği üzere 2013 ve 2014 yıllarında, fuar 
alanı bölünerek oluşturulan bölümlerde açılış 
ve toplantılar yapılmıştı. Yetersiz şartlarda 

yapılan organizasyonlardan istenilen verim elde 
edilememişti. İstanbul Kongre Merkezi’nin tüm 

kapasitesinin ve salonlarının bu projeye ayrılmış 
olması kalite ve başarıyı arttıracaktır.

TÜMEXPO 2015 fuarına eş zamanlı olarak, KOBİ 
Şurası İstanbul Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bu program 

ICC’de bulunan Üsküdar Salonunda yapılacaktır. Bu salon 
1.300 m2 büyüklüğünde, 6,2 m tavan yüksekliğine sahip olup, 

tiyatro düzeninde 1.400 kişi ağırlayabilecek kapasitededir. 

Eş zamanlı çakışabilecek oturumlar için talep edildiği takdirde,  ara paravanlar ile 3 
ayrı bölüme bölünerek; her biri 308 kişi kapasiteli 2 adet 356 m2’lik ve 418 kişi kapasiteli 1 adet 
588 m2 alanlar elde edilebilmektedir.



GEÇMİŞ FUAR İSTATİSTİKLERİ

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE TÜMEXPO FUARI 
KATILIMCI VE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

AB KOBİ HAFTASI ETKİNLİK RAPORLARI

Avrupa KOBİ Haftası Birincilikleri: 2010 yılından bu yana düzenlenen AB KOBİ Haftası etkinliklerine etkin 
bir şekilde katılım sağlayan TÜMSİAD, 2010 ve 2011 yıllarında en fazla etkinlik düzenleyerek Avrupa’da 37 ülke 
arasında en etkin sivil toplum kuruluşu seçilmiştir.

. .

. .
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SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE
KOBİ’LERİN TOPLAM 

İŞLETMELER,TOPLAM 
İSTİHDAM VE KATMA

DEĞER İÇİNDEKİ PAYLARI

KAYNAK: KOBİ STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013)
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SPONSORLUK PAKETLERİ

Asel Uluslararası  Fuar Hizmetleri



Ana Sponsorluk

• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşacağı sahnede 
sponsorların yer alacağı görsel 
çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası 
Ana Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki 
sahnede yer alacak görsel çalışmasında, 
firma logosuna, Ana Sponsor olarak yer 
verilmesi.

• Oditoryumda yapılacak genel açılış 
programında firmanın Tümexpo 2015 
ve Uluslararası Kobi Şurası Ana 
Sponsoru olarak takdiminin yapılması 
ve programın müsaittik durumuna göre 
Cumhurbaşkanımız tarafından sponsor 
firmaya plaket verilmesi.

• Kobi Şurasının açılışında firmanın Ana 
Sponsor olarak takdiminin yapılması ve 
konuşma hakkı verilmesi.

• Kobi Şurası programında, yürütme 
komitesinin onayı alınmak kaydıyla, 
istenilen bir konuda oturum düzenleme 
hakkı verilmesi.

• Ana sponsor olduğu fuar ve/veya Şura 
içerisinde belirlenecek bir alanda sergi 
alanı sağlanması.

• Fuar ve Şura davetiyelerinde ‘’…………….. 
kurumun Ana Sponsorluğunda 
düzenlenmiştir’’ ibaresine ve firma 
logosuna yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salona firmanın 
isminin verilmesi.

• Gala yemeği için 10 kişilik ücretsiz 
rezervasyonun yapılması.

• Fuarı ve Şuranın tanıtımı için kullanılacak 
tüm basılı materyallerde Ana Sponsorlar 
bölümünde firmanın logosunun 
kullanılması.

• Fuar kataloğunda arka kapakta, arka 
kapak içi ve karşı sayfasında reklam 
kullanım alanı verilmesi.

• Tümexpo 2015 Fuarı ve Uluslararası 
Kobi Şurası Web sayfalarında, firmanın 
logosu üzerinden internet sitesine link 
verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salonda firmaya 
istediği takdirde Roll-Up kullanma hakkının 
verilmesi.

• Fuar merkezinde genel tanıtım 
panolarında Ana Sponsorlar ile ilgili 
bölümde firma logosunun kullanılması.

• Firmaya, fuar yürütme komitesinin onayını 
almak kaydı ile fuar içerisinde etkinlik 
düzenleme ve promosyon malzemesi 
dağıtabilme hakkının verilmesi.
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Platin Sponsorluk

• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşacağı sahnede 
sponsorların yer alacağı görsel 
çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası 
Platin Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki 
sahnede yer alacak görsel çalışmasında, 
firma logosuna, Platin Sponsor olarak 
yer verilmesi.

• Oditoryumda yapılacak genel açılış 
programında firmanın Tümexpo 2015 
ve Uluslararası Kobi Şurası Platin 
Sponsoru olarak sunulması.

• Kobi Şurasının açılışında firmanın Platin 
Sponsor olarak takdiminin yapılması ve 
konuşma hakkı verilmesi. Teşekkür 
plaketinin verilmesi.

• Kobi Şurası programında, yürütme 
komitesinin onayı alınmak kaydıyla, 
istenilen bir konuda oturum düzenleme 
hakkı verilmesi.

• Platin sponsor olduğu fuar ve/veya Şura 
içerisinde belirlenecek bir alanda sergi 
alanı sağlanması.

• Gala yemeği için 5 kişilik ücretsiz 
rezervasyonun yapılması.

• Fuar ve Şuranın tanıtımı için kullanılacak 
tüm basılı materyallerde Platin Sponsorlar 
bölümünde firmanın logosunun 
kullanılması.

• Fuar kataloğunda Ön Kapak İçinde tam 
sayfa reklam kullanım alanı verilmesi.

• Tümexpo 2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi 
Şurası Web sayfalarında Platin sponsorlar 
bölümünde, firmanın logosu üzerinden 
internet sitesine link verilmesi.

• Fuar merkezinde genel tanıtım panolarında 
Platin Sponsorlar ile ilgili bölümde firma 
logosunun kullanılması.

www.kobisurasi.org  / www.sme-conference.org
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Altın Sponsorluk

• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşacağı sahnede 
sponsorların yer alacağı görsel 
çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası 
Altın Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki 
sahnede yer alacak görsel çalışmasında, 
firma logosuna, Altın Sponsor olarak yer 
verilmesi.

• Kobi Şurası programında, yürütme 
komitesinin onayı alınmak kaydıyla, 
istenilen bir konuda oturum düzenleme 
hakkı verilmesi.

• Gala yemeği için 2 kişilik ücretsiz 
rezervasyonun yapılması.

• Fuar ve Şuranın tanıtımı için kullanılacak 
tüm basılı materyallerde Altın Sponsorlar 
bölümünde firmanın logosunun 
kullanılması.

• Fuar kataloğunda 1 tam sayfa reklam alanı 
verilmesi.

• Tümexpo 2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi 
Şurası Web sayfalarında Altın sponsorlar 
bölümünde, firmanın logosu üzerinden 
internet sitesine link verilmesi.

• Fuar merkezinde genel tanıtım panolarında 
Altın Sponsorlar ile ilgili bölümde firma 
logosunun kullanılması.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak 
konuşmada Tümexpo 2015 Fuarı ve 
Uluslararası Kobi Şurası Altın Sponsoru 
olarak takdim edilmesi ve teşekkür 
plaketinin verilmesi.
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Gümüş Sponsorluk

• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşacağı sahnede 
sponsorların yer alacağı görsel 
çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası 
Gümüş Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki 
sahnede yer alacak görsel çalışmasında, 
firma logosuna, Gümüş Sponsor olarak 
yer verilmesi.

• Kobi Şurası programında, yürütme 
komitesinin onayı alınmak kaydıyla, 
istenilen bir konuda oturum düzenleme 
hakkı verilmesi.

• Fuar ve Şuranın tanıtımı için kullanılacak 
tüm basılı materyallerde Gümüş 
Sponsorlar bölümünde firmanın logosunun 
kullanılması.

• Fuar kataloğunda yarım sayfa reklam alanı 
verilmesi.

• Tümexpo 2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi 
Şurası Web sayfalarında Gümüş Sponsorlar 
bölümünde, firmanın logosu üzerinden 
internet sitesine link verilmesi.

• Fuar merkezinde genel tanıtım panolarında 
Gümüş Sponsorlar ile ilgili bölümde firma 
logosunun kullanılması.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak 
konuşmada Tümexpo 2015 Fuarı ve 
Uluslararası Kobi Şurası Gümüş Sponsoru 
olarak takdim edilmesi ve teşekkür 
plaketinin verilmesi.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
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İLETİŞİM SPONSORLUĞU
• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşacağı sahnede sponsorların yer alacağı 
görsel çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası iletişim 
Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki sahnede yer 
alacak görsel çalışmasında, firma logosuna, İletişim 
Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Tüm basılı materyallerde firma logusuna İletişim 
Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Salondaki sponsor panolarında firma logosuna yer 
verilmesi.

• Fuar kataloğunda 1 sayfa reklam alanı verilmesi.
• Sponsor logosu Fuar ve Şura web sayfasında 

yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı 
verilecektir.

• Fuar ve/veya Şura alanında uygun bir bölümde 
sergi alanı verilmesi.

• Program sırasında katılımcılara günde iki kez SMS 
gönderme hakkı verilmesi.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada  
İletişim Sponsoru olarak takdim edilmesi ve  
teşekkür plaketinin verilmesi.

KONAKLAMA SPONSORLUĞU
• Oditoryumda yapılacak genel açılışta 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşacağı sahnede sponsorların yer alacağı 
görsel çalışmasında, firma logosuna, Tümexpo 
2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası Konaklama 
Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Kobi Şurasının yapılacağı salondaki sahnede 
yer alacak görsel çalışmasında, firma logosuna, 
Konaklama Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Tüm basılı materyallerde firma logusuna İletişim 
Sponsoru olarak yer verilmesi.

• Salondaki sponsor panolarında firma logosuna yer 
verilmesi.

• Fuar kataloğunda 1 sayfa reklam alanı verilmesi.
• Sponsor logosu Fuar ve Şura web sayfasında 

yayınlanacak ve kendi sitelerine bağlantı 
verilecektir.

• Fuar ve/veya Şura alanında uygun bir bölümde 
sergi alanı verilmesi.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada  
Konaklama Sponsoru olarak takdim edilmesi ve  
teşekkür plaketinin verilmesi.

GALA GECESİ SPONSORLUĞU
• Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun katılımı 

ile gerçekleşmesi planlanmaktadır.
• Tüm basılı materyallerde firma logusuna Gala 

Gecesi Sponsoru olarak yer verilmesi.
• Salondaki sponsor panolarında firma logosuna yer 

verilmesi.
• Gala Gecesi sırasında firma Gala Yemeği Sponsoru 

olarak takdim edilmesi, firmaya teşekkür plaketi 
verilmesi ve sunum / konuşma hakkı verilmesi.

• Gala yemeği sırasında firmanın promosyon ürünleri 
dağıtabilme ve çekiliş ile ücretsiz hediye verebilme 
hakkı olacaktır.

• Gala gecesinin yapılacağı salonda firma bayrakları 
ve flamaları kullanılacaktır.

COFFE-BREAK SPONSORLUĞU
• Coffe-Break verilecek bölümlerde firmanın, bayrak 

ve flamalarının masa üzerlerinde ve mekanda 
kullanılması.

• İçecek ve yiyeceklerin verileceği ikram 
malzemelerinde firma logo kullanım hakkı.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada 
Coffe-Break Sponsoru olarak takdim edilmesi ve 
teşekkür plaketinin verilmesi.
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KARŞILAMA-KAYIT BANKOSU 
SPONSORLUĞU
• Karşılama-kayıt bankosunda firma logosu 

kullanılacaktır.
• Gala Gecesi sırasında firma Kayıt Bankosu 

Sponsoru olarak takdim edilmesi, firmaya teşekkür 
plaketi verilmesi. 

YAKA KARTI ve İPİ SPONSORLUĞU
• Tümexpo 2015 Fuarı ve Uluslararası Kobi Şurası 

yaka kartlarında ve  yaka kartlarının iplerinde 
sponsorun logosu kullanılacaktır.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada  
Yaka Kartı İpi Sponsoru olarak takdim edilmesi ve  
teşekkür plaketinin verilmesi.

PROMOSYON MALZEME 
SPONSORLUĞU

a) Çanta 
b) Bloknot 
c)  Kalem 
d) Flash Bellek (Tasarım ve üretim sponsor firmaya aittir)

• Tüm kayıtlı katılımcılara, ziyaretçilere, satın 
alımcılara, konuşmacılara kayıt alanlarında 
verilmek üzere 10.000 + adet malzeme 
hazırlanacaktır. 

• Tüm promosyon malzeme sponsorlarının 
logolarına, sponsor oldukları malzemenin üzerinde 
yer verme hakkı.

• Çanta içerisine 1 adet A4 insert yerleştirme hakkı.
• Flash Bellek içlerine 1 ad kısa sunum dosyası 

yükleme hakkı.
• Bloknotların kapak içlerinde tek sayfalık tanıtım 

hakkı.

DİJİTAL EKRAN PROGRAM 
VE ETKİNLİK PANOLARI 
SPONSORLUĞU
• Sponsor firma kongre merkezinde belirli yerlerde 

en az 6 adet olmak üzere dijital ekran program ve 
etkinlik panosu yerleştirecektir.

• Sponsor firma bu ekranda toplam sürenin % 
20’sini geçmeyecek şekilde kendi firma reklamını 
yapabilir.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada 
Dijital Ekran Program ve Etkinlik Panoları Sponsoru 
olarak takdim edilmesi ve teşekkür plaketinin 
verilmesi.

YÖNLENDİRME LEVHALARI 
SPONSORLUĞU
• Sponsor firmanın logosunun kongre binası 

içerisinde kullanılacak yönlendirme panolarında 
yer alması.

• Firmanın Gala Yemeğinde yapılacak konuşmada 
Yönlendirme Levhaları Sponsoru olarak takdim 
edilmesi ve teşekkür plaketinin verilmesi.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
22-23 EKİM 2015
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TEKNOLOJİK 
REKLAM ALANLARI:
• Poken Sponsorluğu
• Selfie Booth Sponsorluğu
• Flogos Sponsorluğu
• Vending Machine Sponsorluğu
• I Pad Robot Sponsorluğu
• Oculus Sponsorluğu
• Virtual Hero Sponsorluğu
• Instaprinter Sponsorluğu
• Invisible Ad Sponsorluğu
• Digital Graffiti Sponsorluğu
• Augmented Reality Sponsorluğu
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ASANSÖR GİYDİRME
• İstanbul Kongre Merkezi fuar alanı 

B5 katında bulunan ve fuar boyunca 
kullanılacak olan toplamda 8 adet 
asansör kapısına sponsor firma 
branding yaparak görünürlüğünü 
en üst seviyeye çıkartma imkanı 
sağlayacaktır. Tasarım ve üretim 
süreci sponsor firmaya aittir.

ANA GİRİŞ DIŞ ALAN KOLON 
GİYDİRME
• ICC’nin ana girişinde yer alan kolonlara 

giydirme yaparak fuara gelen 
ziyaretçilerin dikkatini firmanıza 
çekebilirsiniz. Tasarım ve üretim süreci 
sponsor firmaya aittir.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ (ICC)
REKLAM ALANLARI

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
22-23 EKİM 2015
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ICC ANA GİRİŞ SOL DUVAR VE 
DOL CAM REKLAM ALANI
• Sol Duvar Ölçüler: 1065 cm (h) x 610 cm (w)
• Sol Cam Ölçüler: 430 cm (h) x 567cm (w)
• ICC’nin ana girişinde dış cephede yer 

alan reklam alanını kullanarak fuara 
gelen ziyaretçilerin dikkatini firmanıza 
çekebilirsiniz. Tasarım ve üretim süreci 
sponsor firmaya aittir.

ICC ANA GİRİŞ SAĞ CAM DUVAR 
REKLAM ALANI
• Ölçüler: 785 cm (h) x 410 cm (w)
• ICC’nin dış cephesinde yer alan 

yüzeye branding yaparak firmanızın 
görünürlüğünü arttırabilirsiniz.
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ICC ANA GİRİŞ İÇ MEKAN 
DUVAR REKLAM
• Ölçüler: 450 cm (h) x 450 cm (w)
• ICC’nde kayıt masasından sonra 

herkesin giriş yaptığı alan için sponsor 
firma branding uygulanabilir. Alan 
kullanım hakkı 2 sponsor firma ile 
sınırlıdır.

ICC ANA GİRİŞ MERDİVEN 
REKLAM ALANI
• Ön Çephe Ölçüler: 88 cm (h) x 418 cm (w)
• Arka Çephe Ölçüler: 88 cm (h) x 418 cm (w)
• ICC’nden asansöre giden yol üzerinde yer 

alan merdivenlerin ön ve arka yüzünde 
sponsor firmanın tanıtımına yer verilecektir. 
Tasarım ve üretim süreci sponsor firmaya 
aittir.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
22-23 EKİM 2015
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FUAR KORİDOR BRANDING
• Ölçü : 100 cm x 100 cm
• Fuar alanında koridor zeminlerine 

sponsor firma/firmalar branding 
yapabilecektir. Sponsorluk 2 firma ile 
sınırlı olup her firmaya 3 adet kaplama 
hakkı verilecektir.

KAYIT ALANI BARİYER
• ICC de kurulacak ana kayıt masasında 

ziyaretçi, katılımcı, alım heyeti, basın ve 
konuşmacı bölümlerini ayıran bariyerler 
sponsor firma tarafından reklam alanı 
olarak kullanılabilmektedir.Tasarım ve 
üretim sponsor firmaya ait olup üretim 
öncesi baskı onayının organizatörden 
alınması gerekmektedir.

22-25 EKİM 2015



www.kobisurasi.org  / www.sme-conference.org

ICC B4 BATI ve DOĞU KATI 
MERDİVEN BASAMAKLARI
•  ICC’de B5 katından B4 katına çıkan 

merdivenlerinin basamaklarının 
giydirilmesi hakkı sponsor firmaya 
verilecektir. Tasarım ve üretim 
sponsor firmaya aittir.

ICC B5 KATI CAM KAPI 
BRANDING
• ICC B5 katı fuar alanına geçişte giriş 

çıkışın sağlandığı sağ ve sol cephede yer 
alan otomatik camlı kapıları reklam alanı 
olarak kullanarak tüm fuar katılımcılarına 
firma reklamınızı en üst görünürlükte 
ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
22-23 EKİM 2015
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FUAR KATALOĞU
REKLAM ALANLARI

ÖN KAPAK İÇİ 2.500 € (rezerve)

ARKA KAPAK İÇİ VE KARŞI SAYFASI 2.500 € (rezerve)

ARKA KAPAK 3.900 € (rezerve)

4+5. SAYFA 3.000 €

6+7. SAYFA 2.750 €

SAĞ SAYFA 1.500 €

KATALOG AYRACI 3.500 €

Fuar genel bilgileri, etkinlik detayları ile katılımcı firmaların tanıtımlarına kapsamlı biçimde yer 
verilen fuar kataloğu tüm yerli/yabancı katılımcı, alım heyeti, konuşmacı, basın mensupları ve 
ziyaretçilere kayıt masasında ücretsiz olarak verilmektedir.
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Tüm Dünyadan
KOBİ’leri temsil eden
meslek örgütleri 
ve akademisyenler; 
KOBİ’lerin gelecek vizyonu 
için biraraya geliyor.
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