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725 üyesi ile Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ikinci en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi SAHA İstanbul’un 
ev sahipliğini yaptığı SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı; Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
destekleriyle düzenlenen, Türkiye’nin yerli ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir platformdur. Yüksek 
teknolojiye sahip birçok yenilikçi ürünün ilk kez sergilendiği SAHA EXPO; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde 
stratejik öneme sahip yerli/yabancı birçok paydaşın buluşma noktasıdır.

Türkiye’nin Savunma, Havacılık ve Uzay 
Sanayilerinde Millî Teknoloji Hamlesine 
Sponsor Olun!

SİZ DE MİLLİTEKNOLOJİ 
HAMLESİNİ 
DESTEKLEYİN!

Tüm Paydaşlar Burada İş Ortaklarınızla Buluşma Fırsatı

En Nitelikli Ziyaretçi Sınırsız B2B Toplantıları

Kamu ve özel sektör olmak üzere sektörün en 
önemli paydaşları ile bir araya gelin!

Yerli ve yabancı birçok uluslararası firmadan, 
en etkili KOBİ'lere kadar yeni iş ortaklarınızla 
buluşun!

Resmî delegasyon ve alım heyetleriyle satın 
alıma odaklı profesyonel ziyaretçilere ürünlerinizi 
sergileyin!

SAHA MATCH ile size en uygun ziyaretçilerle 
eşleşerek, sınırsız sayıda B2B toplantı yapın!



BAŞARI ÖYKÜMÜZÜN
PARÇASI OLUN
YÜKSELEN BAŞARI GRAFİĞİYLE SAHA EXPO

KATILIMCI ZİYARETÇİ FUAR ALANI

*2022 istatistikleri hedeflenen sayıları göstermektedir.



SAYILARLA SAHA EXPO 2021

Yerli ve Yabancı Katılımcı Resmî Delegasyon

Katılımcı Ülke Fuarda İmzalanan Sözleşme

Profesyonel Ziyaretçi Toplam Sözleşmelerin Değeri

Fuar Alanı Alt ve Yan Sektör Katılımı

481 597

36 31

18.000 123,5 MN$  

40.000 m² 51

Geçtiğimiz yıl SAHA EXPO’da yapılan anlaşmaların değeri: 
123,5 Milyon $



NEDEN SPONSOR
OLMALISINIZ ?

SAHA EXPO’nun size özel hazırladığı sponsorluk paketleriyle hem ürünlerinize hem de 
markanıza avantaj sağlayacak görünürlük ve pazarlama fırsatlarından yararlanın!

Sponsorluk paketlerinin size sağlayacağı avantajlar;

Organizasyonun en dikkat çeken ve en stratejik alanlarında ürün ve 
markanızla yerinizi alarak, fuarı ziyaret eden binlerce sektör profesyonelinin 
ilgisini maksimum düzeyde çekeceksiniz.

Hem dijital hem de basılı pazarlama çalışmalarında daha geniş yer 
alarak, iş odaklı ziyaretçi ve alım heyetlerinin size daha kolay ulaşmasını 
sağlayacaksınız. 

Alacağınız sponsorlukla B2B toplantılarında diğer firmaların önüne 
geçebilecek, daha fazla toplantı ile hem iş ağı kurma hem de ürün tanıtma 
şansınızı arttıracaksınız.

SAHA EXPO’nun her yıl giderek kapsamını genişlettiği büyük çaplı pazarlama 
ve PR çalışmalarında fuar sponsoru olarak adınız ve logonuzla sektördeki 
tanınırlık ve değerinizi ikiye katlayacaksınız.

ÜRÜNLERİNİZE VE MARKANIZA DAHA FAZLA 
GÖRÜNÜRLÜK

ZİYARETÇİ VE ALIM HEYETLERİNE KOLAY ERİŞİM

DAHA FAZLA VE ÖNCELİKLİ B2B TOPLANTI YAPMA 
İMKANI

ÇEVRİM İÇİ VE ÇEVRİM DIŞI PAZARLAMA 
ÇALIŞMALARINDA ÖNE ÇIKMA ŞANSI
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DAMGANIZI
VURUN!
Size özel hazırlanan sponsorluk paketleriyle; Savunma, 
Havacılık & Uzay Sanayinde düzenlenen bu dev 
buluşmaya damganızı vurun!



ANA SPONSOR
Sadece tek bir Ana Sponsor olacaktır. Olumlu cevap veren ilk firma, sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Ana Sponsora, fuarın ziyaretçi trafiği en yüksek bölgesi olan fuaye alanında 100 m² boş alan tahsis edilecektir.

2.	 Ana Sponsor logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

3.	 Ana Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, öncelikli olarak “Ana Sponsor” için ayrılan üst 

bölmede ve aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

Broşürler ve Fuar Sonuç RaporuE-Bültenler

Fuar AfişleriE-Davetiyeler

Açık Hava ve İç Mekân ReklamlarıBanner Reklamları

Gazete ve Dergi İlanlarıKatılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Basılı Davetiyeler

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 750.000 TL + KDV



YILDIZ SPONSOR
Fuarın ana yürüyüş yolu üzerindeki dinlenme ve rekreasyon meydanlarının sponsorluklarını kapsayan bu paket ile 
daha ziyaretçiler standınıza gelmeden markanızı ve ürünlerinizi sergileyebileceksiniz.
Toplamda 8 meydan bulunan halka şeklinde yolda, her meydan ayrı bir sponsorluk olarak değerlendirilecektir.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Yıldız Sponsorlara, fuar alanında 100 m² boş alan tahsis edilecektir.

2.	 Yıldız Sponsor ürün ve logosunu sponsorluğunu üstlendiği meydanda sergileme hakkına sahiptir. (İlgili sergileme 

maliyetleri sponsor firmaya aittir.)

3.	 Yıldız Sponsor markasını, sponsorluğunu üstlendiği meydanın üstünde ipli pano ya da bayraklarla sergileme hakkına 

sahiptir. (İlgili sergileme maliyetleri sponsor firmaya aittir.)

4.	 Yıldız Sponsorların logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmaların web sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

5.	 Sponsorların logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, öncelikli olarak “Yıldız Sponsorlar” için ayrılan 

üst bölmede ve aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

Broşürler ve Fuar Sonuç RaporuE-Bültenler

Fuar AfişleriE-Davetiyeler

Açık Hava ve İç Mekân ReklamlarıBanner Reklamları

Gazete ve Dergi İlanlarıKatılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Sponsorluk Bedeli: 500.000 TL + KDV

Basılı Davetiyeler

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran



PLATİN SPONSOR
Fuarın en göze çarpan sponsorluk seçeneklerinden olması nedeniyle organizasyonun ileri gelen firmalarının 
yararlandıkları sponsorluk paketidir. 
Olumlu geri dönüş yapan ilk firmalar bu sponsorluk paketinden yararlanacaklardır.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Platin Sponsora, fuar alanında 100 m² boş alan tahsis edilecektir.
2.	 Platin Sponsorları logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmaların web sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.
3.	 Sponsor logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, öncelikli olarak “Platin Sponsorlar” için ayrılan üst 

bölmede ve aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

Broşürler ve Fuar Sonuç Raporu

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Banner Reklamları

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 300.000 TL + KDV



ALTIN SPONSOR
Sektörün lider firmalarının bir araya gelerek fuarda öne çıkmak için tercih ettikleri sponsorluk paketidir. Olumlu 
geri dönüş yapan ilk firmalar bu sponsorluk paketinden yararlanacaklardır.
Sponsora verilen haklar:

1.	 Altın Sponsora, fuar alanında 50 m² boş alan tahsis edilecektir.

2.	 Altın Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir. 

3.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, kendileri için ayrılan bölümde “Altın Sponsor” adı 

ile ve aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

Broşürler ve Fuar Sonuç Raporu

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Banner Reklamları

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 200.000 TL + KDV



GÜMÜŞ SPONSOR
Hem fuarın avantajlı noktalarından yer almak, hem de fuarda dikkat çekmek isteyen firmalar için en uygun 
sponsorluk paketidir. Olumlu geri dönüş yapan ilk firmalar bu sponsorluk paketinden yararlanacaklardır.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Gümüş Sponsora, fuar alanında 25 m² boş alan tahsis edilecektir.
2.	 Gümüş Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.
3.	 Gümüş Sponsor logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, kendileri için ayrılan bölümde “Gümüş 

Sponsor” adı ile ve aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

Broşürler ve Fuar Sonuç Raporu

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Banner Reklamları

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 100.000 TL + KDV



ULAŞIM VE KONAKLAMA 
SPONSORLUĞU
Ulaşım ve Konaklama Sponsorluğu hakkı sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak 
kabul edilecektir.
Organizasyon fuar esnasında yurt içi ve yurt dışından gelen heyetlerin ulaşım, transfer ve otel konaklamalarını içerir. 

Sponsora verilen haklar:

1.	 Organizasyon için ayrılan transfer araçlarında ve otel girişindeki ‘desk’te sponsorun logosu bulunacaktır.

2.	 Sponsorun logosu www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

3.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, kendisi için ayrılan bölümde “Ulaşım ve 

Konaklama Sponsoru” adı ile ve aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 200.000 TL + KDV



YAKA KARTI İPİ
SPONSORU
Yaka Kartı İpi Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul 
edilecektir.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Yaka Kartı İpi 20.000 adet basılacak olup, fuarın tüm katılımcı ve ziyaretçilerine dağıtılacaktır.

2.	 Sponsor firma logosu, fuar logosuyla birlikte yaka kartı ipinin üzerinde kullanılacaktır.

3.	 Yaka kartı ipinin ve baskısının maliyeti sponsor firmaya aittir. Üretim öncesi organizatörün onayının alınması 

gerekmektedir.

4.	 Yaka Kartı İpi Sponsorunun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

5.	 Yaka Kartı Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 150.000 TL + KDV



KAYIT ALANI
SPONSORU
Sadece bir adet Kayıt Alanı Sponsoru olacaktır. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Kayıt alanı sponsoruna, iki ana fuar girişinde organizatörün belirlediği turnike ve kayıt bankolarını giydirme hakkı 

verilecektir.

2.	 Giydirme baskısı, tasarım ve uygulama maliyetleri ve sorumluluğu sponsor firmaya, denetlemesi ve son söz hakkı 

SAHA EXPO’ya aittir.

3.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

4.	 Turnike Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 150.000 TL + KDV



GALA YEMEĞİ
SPONSORU
Gala Yemeği Sponsorluk hakkı bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.
yurt içi ve yurt dışından gelen heyetlerin ulaşım, transfer ve otel konaklamalarını içerir. 

Gala Yemeği hakkında bilgiler:

Sponsora verilen haklar:

1.	 Gala yemeği, fuarın ilk  akşamı organize edilecektir. 

2.	 Gala yemeğine; protokol, yurt içi ve yurt dışından VIP ziyaretçiler ile fuar sponsorlarından oluşan 500 kişi katılacaktır. 

3.	 Yemek, sponsor ile organizatörün birlikte belirleyeceği mekânda gerçekleştirilecektir. Yemek maliyeti sponsora aittir.

4.	 Gecede profesyonel fotoğraf ve video ekibi de bulunacaktır.

1.	 Yemek davetiyesinde sadece Gala Yemeği Sponsorunun logosu bulunacaktır.

2.	 Gala Yemeği Sponsorunun logosu www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

3.	 Gala Yemeği Sponsoru, kendi logosunun bulunduğu pano, bayrak ya da flamaları salon içerisinde kullanabilecektir.

4.	 Gala Yemeği Sponsoru, masa üstlerine, masa bayrakları yerleştirebilecek, menü kartlarına logosunu ekleyebilecektir.

5.	 Gala Yemeği Sponsorunun logosu, aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 100.000 TL + KDV



B2B SPONSORU

B2B Sponsorluk hakkı bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Organizasyon hakkında bilgiler:

Sponsora verilen haklar:

1.	 B2B Organizasyonu fuarın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü fuar alanında yapılacaktır. 

2.	 Organizasyona yurt içi ve yurt dışından firma temsilcileri, ticari ve askerî ataşelikler ve heyetler katılacaktır.

3.	 B2B Organizasyonu için özel bir yazılım kullanılacak ve organizasyon tek bir ekip tarafından yönetilecektir.

4.	 Fuar öncesinde firmalar ve heyetler arasında eşleştirmeler yapılacak ve bu bilgiler taraflara aktarılacaktır.

1.	 Organizasyon için ayrılan alandaki masalarda sponsorun bayrak ve broşürleri bulunacaktır.

2.	 B2B Sponsorunun logosu www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

3.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, kendisi için ayrılan bölümde “B2B Sponsoru” adı 

ile ve aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 100.000 TL + KDV



DELEGASYON VIP 
LOUNGE SPONSORLUĞU
Delegasyon VIP Lounge Sponsorluk hakkı bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak 
kabul edilecektir.

Delegasyon programı hakkında bilgiler:

Sponsora verilen haklar:

Delegasyon organizasyonu, fuar boyunca yurt içi ve yurt dışından firma temsilcileri ve resmî heyetlerin ağırlanması ve iş 
görüşmelerinin yapıması için hazırlanan özel alanda gerçekleştirilecektir. 

1.	 Delegasyon VIP Lounge için ayrılan alanın girişinde ve dışında sponsorun logosu bulunacaktır.

2.	 Delegasyon VIP Lounge alanında (SAHA EXPO tanıtımları dışında) sadece sponsorun afiş, poster, roll-up gibi 

pazarlama malzemelerine yer verilecektir.

3.	 VIP Lounge Sponsorunun logosu www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

4.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, kendisi için ayrılan bölümde “Delegasyon VIP 

Lounge Sponsoru” adı ile ve aşağıda belirtilen alanlarda diğer sponsorların logoları ile birlikte yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 100.000 TL + KDV



YERLEŞİM PLANI 
(LAYOUT) SPONSORU
Yerleşim Planı (‘Layout’) Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak 
kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Fuarda kullanılacak salon planları ve katılımcı bilgilendirmelerini içeren Yerleşim Planının kapağında (SAHA EXPO 

logosu dışında) sadece sponsor firmanın logosu bulunacaktır.

2.	 Yerleşim Planı sponsoru, broşürün ön kapağında sponsor ibaresi ile birlikte firma logosu, arka kapakta ise firma 

reklamı yayınlama hakkına sahiptir. 

3.	 10.000 adet olarak basılacak Yerleşim Planı baskı ve üretim maliyeti sponsor firmaya aittir.

4.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

5.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV



DELEGASYON ÇANTA 
SPONSORLUĞU
Sadece bir adet Delegasyon Çanta Sponsoru olacaktır. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul 
edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Delegasyon Çantası 500 Adet hazırlanacak ve bir yüzünde sponsorun logosu diğer yüzünde fuarın logosu 

bulunacaktır.

2.	 ‘Evrak Çantası’ çantası çeşidinde yaptırılacak olan bu çantanın maliyeti sponsor firmaya aittir. 

3.	 Tasarım, baskı ve üretim maliyet ve sorumluluğu sponsor firmaya, denetim görevi ve son söz hakkı SAHA EXPO’ya 

aittir.

4.	 Sponsor kendi tanıtım kitini hazırlayıp, delegasyon çantasına koyma hakkına sahiptir.

5.	 Çantanın logo baskıları ile son hali hazırlamadan önce organizatörün onayının alınması gerekmektedir. 

6.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

7.	 Fuar Çantası Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV



DİJİTAL FUAR KATALOĞU
SPONSORU
Dijital Fuar Kataloğu Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak 
kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Fuara katılan tüm firmaların bilgi ve iletişimlerini içerecek dijital fuar kataloğunun ön kapağında (SAHA EXPO logosu 

dışında) sadece sponsor firmanın logosu bulunacaktır.

2.	 Katalog sponsoru; ön kapakta sponsor ibaresi ile birlikte firma logosu, ön kapak içi ve 3. sayfa olacak şekilde karşılıklı 

iki sayfada reklam hakkı, arka kapakta ise 1 tam sayfa firma reklamı yayınlama hakkına sahiptir. 

3.	 Katalog Sponsorunun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

4.	 Katalog Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV



FUAR ÇANTA
SPONSORU
Sadece bir adet Fuar Çantası Sponsoru olacaktır. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Fuar Çantası 10.000 Adet basılacak ve bir yüzünde sponsorun tasarımı diğer yüzünde fuarın logosu bulunacaktır.

2.	 Fuar Çantası kaliteli bez çanta olarak imal edilecektir ve maliyeti Sponsor firmaya aittir.

3.	 Çantanın logo baskıları ile son hali hazırlamadan önce organizatörün onayının alınması gerekmektedir. 

4.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

5.	 Fuar Çantası Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV



GÖREVLİ KIYAFETİ
SPONSORU
Görevli Kıyafet Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul 
edilecektir.

Sponsora verilen haklar:

1.	 Fuarda kullanılacak t-shirt, polar, mont gibi her türlü kıyafette (SAHA EXPO logosu dışında) sadece sponsor firmanın 

logosu bulunacaktır.

2.	 Tasarım, baskı, üretim maliyet ve sorumluluğu sponsor firmaya, denetim görevi ve son söz hakkı SAHA EXPO’ya aittir.

3.	 Kıyafet Sponsorunun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

4.	 Kıyafet Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV

ÖN ARKA



MASKE
SPONSORU
Maske Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Fuarda kullanılacak maskeler 10.000 adet basılacak ve SAHA EXPO logosu ile birlikte sponsor firmanın logosu 

bulunacaktır

2.	 Tasarım, baskı ve üretim maliyeti ve sorumluluğu sponsor firmaya aittir.

3.	 Maske Sponsorunun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki 

verilecektir.

4.	 Maske Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 50.000 TL + KDV



Wi-Fi
SPONSORU
Wi-Fi Sponsorluğu sadece bir firmaya verilecektir. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Fuara katılan ve fuarı ziyaret eden tüm profesyonellerin yararlanacağı fuar alanı Wi-Fi hizmetinin ara yüzünde (SAHA 

EXPO logosu dışında) sponsorluk ibaresiyle birlikte sadece sponsor firmanın logosu bulunacaktır.

2.	 Wi-Fi sponsoru; wi-fi hizmetinden yararlanan tüm profesyonellerin data’larını SAHA EXPO ile paylaşmakla yükümlüdür. 

3.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

4.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 30.000 TL + KDV



HİJYEN
SPONSORU
Sadece bir adet Hijyen Sponsoru olacaktır. Olumlu dönüş yapan ilk firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 20 Adet Ayakla basmalı veya sensörlü firma logolu El Dezenfeksiyon standı Sponsor tarafında yaptırılacak ve fuar 

alanının farklı yerlerine yerleştirilecektir. 

2.	 Dezenfeksiyon sıvısı 4 gün yeterli olacak şekilde fuar alanında sponsor tarafından bulundurulacaktır.

3.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

4.	 Hijyen Sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer 

alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 25.000 TL + KDV



FUAYE ALANI
INFO DESK SPONSORU
Sadece 5 adet Info Desk Sponsoru olacaktır. Olumlu dönüş yapan ilk 5 firma sponsor olarak kabul edilecektir.

Sponsora verilen haklar:
1.	 Fuayeye yerleştirilecek ‘Info Desk’lere giydirme hakkı verilecektir. (Fiyatlandırma desk başına olacaktır.)

2.	 ‘Info Desk’ sponsorluğu  fuar ziyaretçilerini sponsor firma standına hızlı bir şekilde yönlendirme imkânı vermektedir.

3.	 Desk’te tanıtım dosyası ve promosyon ürünleri dağıtılabilir (Desk'in yanına Roll-up konamaz). 

4.	 Giydirme baskısı, tasarım ve uygulama maliyetleri ve sorumluluğu sponsor firmaya, denetlemesi ve son söz hakkı 

SAHA EXPO’ya aittir.

5.	 Sponsorun logosu, www.sahaexpo.com adresinde yer alacak ve firmanın sitesine yönlendirme linki verilecektir.

6.	 Sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı tarihten sonra, aşağıda belirlenen alanlarda yer alacaktır:

E-Bültenler

E-Davetiyeler

Katılımcı Listesi, Yerleşim Planı ve Bilgi Tablosu

E-Posta Tanıtımları

Açılış Sahnesindeki Dev Ekran

Sponsorluk Bedeli: 30.000 TL + KDV
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