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BAŞKANIN DAVET MESAJI
“Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği olarak hedefimiz;
Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında gelen
Milli, yerli ve yenilenebilir enerji kaynağımız olan jeotermal enerjiden
elektrik üreten ülkeler arasında ülkemizi ilk sıralara yükseltmek,
ülkemizde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğine
katkıda bulunmaktır” diyerek yola çıktığımız GT’2017 Jeotermal Türkiye
Çalıştay ve Kongresi bildiğiniz üzere büyük bir başarı ile tamamlandı.
2017 yılının son çeyreği itibari ile “1 GW Country Club” ülkeleri arasına katılan Türkiye 1100 Mwe kurulu
güç kapasitesi ile Dünyada 4. sıraya yükseldi. Hedeflerimize yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyor ve sektör
paydaşlarımız ile emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Hedeflerimiz kapsamında Jeotermal Enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamak için,
sektörel gelecek planının ve teknolojik yeniliklerin konuşulacağı 12 Nisan 2018 Perşembe günü Bilkent
Otel’de, Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Üyesi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin
katılımları ile saat 9.30’da başlayacak ve tüm gün devam edecek olan kongremizi Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ile düzenleyeceğiz.
GT’2017’de yanımızda olan ve sektörün gelişimi için destek veren siz değerli sektör paydaşlarımızı
GT’2018’de de aramızda görmekten onur ve gurur duyarız.
Saygılarımızla.
Ufuk ŞENTÜRK
JESDER Yönetim Kurulu Başkanı
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ANA SPONSOR
Ana Sponsorluk
1 adet ile sınırlıdır.













Kongre’ye 5 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Çalıştaya 3 kişilik katılım hakkı verilecektir.
VIP Akşam yemeğine 3 kişilik katılım hakkı verilecektir.
Sponsora, fuar alanında 20 m2 alan tahsis edilecektir.
Kongrede açılış konuşması ve panellerde sunum yapma hakkı verilecektir.
Yaka kartlarının ön yüzünde ve yaka iplerinde sponsorun logosu yer alacaktır.
Konferans salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor
başlığı ile logosu kullanılacaktır. (Boyut 1*1m )
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığında tam sayfa renkli ilanı yer alacaktır.
Bildiri kitabında teşekkür yazısı yazma hakkı verilecektir.
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak “Ana Sponsor” için ayrılan üst bölmede;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Gazete ve dergi ilanlarında,
Email tanıtımlarında, E-bültenlerde, Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda,
Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli : 50.000 TL
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PLATİN SPONSOR
Platin Sponsorluk
5 adet ile sınırlıdır.













Kongre’ye 5 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Çalıştaya 1 kişilik katılım hakkı verilecektir.
VIP Akşam yemeğine 1 kişilik katılım hakkı verilecektir.
Sponsora, fuar alanında 15 m2 alan tahsis edilecektir.
Kongrede belirlenen konular dahilinde sunum yapma hakkı verilecektir.
Yaka kartlarının arka yüzünde sponsorun logosu yer alacaktır.
Konferans salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Platin Sponsor
başlığı ile logosu kullanılacaktır. (Boyut 3*1,5 m alanda 1/5 oranında)
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığında tam sayfa renkli ilanı yer alacaktır.
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak “Platin Sponsor” için ayrılan üst bölmede;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Gazete ve dergi ilanlarında,
Email tanıtımlarında, E-bültenlerde, Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda,
Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.
Sponsorluk Bedeli : 25.000 TL
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ALTIN SPONSOR
Altın Sponsorluk
7 adet ile sınırlıdır.









Kongre’ye 3 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Sponsora, fuar alanında 7,5 m2 alan tahsis edilecektir.
Yaka kartlarının arka yüzünde sponsorun logosu yer alacaktır.
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığı içinde yarım sayfa renkli ilanı yer
alacaktır.
Konferans salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Altın Sponsor
başlığı ile logosu kullanılacaktır. (Boyut 3*1,5 m alanda 1/7 oranında)
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak “ Altın Sponsor” için ayrılan üst bölmede;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Fuaye alanında yer alan
teşekkür panosunda, Katılımcı listesi, yerleşim planı ve bilgi panosunda,
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda, Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında
yeralacaktır.

Sponsorluk Bedeli : 15.000 TL
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GÜMÜŞ SPONSOR

Gümüş Sponsorluk
10 adet ile sınırlıdır.








Kongre’ye 2 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Konferans salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, Gümüş Sponsor
başlığı ile logosu kullanılacaktır. (Boyut 1*1,5m alanda 1/10 oranında )
Yaka kartlarının arka yüzünde sponsorun logosu yer alacaktır.
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığı içinde çeyrek sayfa renkli ilanı yer
alacaktır.
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak Gümüş Sponsor” için ayrılan bölmede;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Ziyaretçilere verilecek
föy ve kitapçıklarda, Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

Sponsorluk Bedeli :5.000 TL
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YEMEK SPONSORU

Yemek Sponsorluğu
1 adet ile sınırlıdır.











Kongre’ye 3 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Yemeğe 3 kişilik katılım hakkı verilecektir.
Yaka kartlarının arka yüzünde sponsorun logosu yer alacaktır.
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığı içinde yarım sayfa renkli ilanı yer
alacaktır.
Yemek salonlarında bulunan panolarda, Sponsora logosunu kullanma hakkı
verilecektir.
Yemek masalarında yer alacak bayraklarda Sponsorun logosu yeralacaktır.
Yemek öncesi konuşma yapma hakkı verilecektir.
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından,
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak “ VIP Yemek Sponsoru” için ayrılan bölümde;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Ziyaretçilere verilecek föy
ve kitapçıklarda, Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yeralacaktır.
Sponsorluk Bedeli : 15.000 TL
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ÇANTA SPONSORU
Çanta Sponsorluğu
1 adet ile sınırlıdır.










Kongre’ye 3 kişilik katılım hakkı verilecektir. (Konaklama dahil)
Yaka kartlarının arka yüzünde sponsorun logosu yer alacaktır.
Firmanın logosu kongre bildiri kitapçığı içinde yarım sayfa renkli ilanı yer
alacaktır.
Sponsor logosu, www.geothermalturkey.com adresinde yer alacak ve sponsorun
sitesine yönlendirme linki verilecektir.
Sponsorun logosu; sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda, öncelikli olarak “ Çanta Sponsoru” için ayrılan bölümde;
Fuar afişlerinde, Açık hava ve iç mekân reklamlarında, Ziyaretçilere verilecek föy
ve kitapçıklarda, Fuar kataloğunun teşekkür sayfasında yeralacaktır.
400 adet fuar çantası üzerine logosunun yer alması ve çanta içerisine şirket
tanıtım kataloglarını bulundurma hakkı verilecektir.
Sponsora fuaye alanı girişnde kayıt-karşılama bankosunun yanında 10 m2 stant
alanı tahsis edilecektir.

Sponsorluk Bedeli : 20.000 TL
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