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HOŞ GELDİNİZ
Ayrıntılı bilgi edinmek, kayıt olmak ve makalelerinizi göndermek için, lütfen www.solar4peace.org adresini ziyaret
edin.
Sizleri İSTANBUL’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Kongre Organizasyonu

KONFERANS BAŞKANI
LIOS LINZER INSTITUT FÜR ORGANISCHE SOLARZELLEN
O.Univ.Prof.Mag.Dr. DDr.h.c. Niyazi Serdar Sariciftci,
Ordinarius (Chair) Professor for Physical Chemistry
Johannes Kepler University of Linz, Austria
E-mail: Serdar.Sariciftci@jku.at

KONFERANS SEKRETERİ
Sara Gusner
Tel: +43-732-2468 1770
Fax: +43-732-2468 8770
E-mail: sara.gusner@jku.at

YEREL ORGANİZASYON
BROS CONGRESS
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukcu Fethi Sok. Kose Palas Apt. No:28/3
Osmanbey - Sisli - Istanbul / Turkey
Phn.: +90 (212) 296 66 70
Fax: +90 (212) 296 66 71
E-mail: bengu.eski@brosgroup.net
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GENEL BİLGİLER
Bilimsel Konular
Solar Enerjiyi Isıya Dönüştürme (Solar Isı)
Solar Enerjiyi Elektriğe Dönüştürme (Solar Fotovoltaik)
Solar Enerjiyi Kimyasal Maddelere Dönüştürme ( Solar Yakıtlar)
Solar Enerjiyi Depolama ve Taşıma Teknolojileri

Solar Energy For World Peace Önemli Tarihler
Özet gönderimi başlangıç tarihi
Kayıt başlangıç tarihi		
Özet gönderimi son tarihi		
Erken kayıt son tarihi		

: 01 Aralık 2012
: 01 Aralık 2012
: 31 Mayıs 2013
: 31 Mayıs 2013

Kimler Katılacak?
Akademik Araştırmacılar ve Profesörler
Kimyagerler ve Laboratuvar Analistleri
Kimya ve Çevre Uzmanları
Biyokimyacılar
Kimya Mühendisleri
Tıbbi Kimyagerler
Biyoloji Bilimi Uzmanları
Toksikologlar
Temel Bilimler Öğrencileri
Ekolojistler
Doğal Kaynakları Koruma Sorumluları
Mikrobiyologlar
Mühendisler
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
Jeologlar
Çevre Avukatları
İlaç Endüstrisi Çalışanları
Kalite Güvence/Kalite Kontrol Yöneticileri
Deniz Biyologları
Teknik Uzmanlar ve Yöneticiler
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GENEL BİLGİLER
ICEC - İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

1996 yılından bu yana, İstanbul’un en şık restoranları,
en lüks mağazaları ve beş yıldızlı şehir otellerinin birleşim
noktasında, “kusursuz hizmet” yaklaşımımız ile hayatı
paylaşmaktayız. Çok amaçlı kullanımlara uygun
olarak düzenlenebilen mimarimiz içinde, kongrelerden
fuarlara, konserlerden sergilere kadar çeşitli etkinliklere
ev sahipliği yapmaktayız.
Ana Bina
Çeşitli etkinlikler için tasarlanmış 19 salonu, geniş
fuayeleri, en yeni teknolojinin ürünü teknik ekipmanları,
asansörleri ve yönlendirme panoları ile Ana Bina,
unutulmaz etkinlikler için, en sevilen, vazgeçilmez
mekanlardan biridir. Ayrıca Ana Binada sizi Türk ve
dünya mutfaklarından seçkin tatlar sunan ve à-la-carte
servis de alınan Boğaziçi Borsa Restoran beklemektedir.
Rumeli Binası
7000 metre karelik toplam alanı, merkezi konumu
ve görkemli salonlarıyla, iki katlı olan bu bina mutlak
mükemmelliğin peşinde olanların hizmetindedir.
Rumeli Binası, tek başına veya ikinci bir girişle bağlı
olduğu Ana Bina ile birlikte kullanılabilir.
Rumeli Teras
Göz kamaştırıcı bir İstanbul manzarası sunan Rumeli
Teras, akşam yemekleri, kokteyller, düğünler ve açık
havadaki diğer etkinlikler için mükemmel bir tercihtir.
Ana Binayı ve Rumeli Binasını birbirine bağlayan Rumeli
Teras her iki binada gerçekleştirilen etkinlikler için de
kullanılabilir.
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SPONSORLUK PAKETLERİ
Üst Düzey Sponsorluklar:
PIRLANTA

€ 30,000

Bu paketle kongre doğrudan kurumunuz ile ortaklık içine girecektir.
Solar Energy For World Peace’in birincil sponsorlarından biri olarak adınız geçecek, böylelikle Solar Energy For
World Peace Konferansı’na kadar olan süreçte ve kongre boyunca benzersiz bir temsil olanağına sahip olacaksınız.
Logonuz Solar Energy For World Peace ile ilgili yazılı materyallerde ve web sitesinde geçecek, ayrıca kongre
mekanında da sergilenecektir.
Pırlanta paketi şunları içerir:
• Kongrenin tamamı boyunca sponsor olarak takdir edilme.
+
• Delege çantaları üzerinde logo
• Nihai programın ön kapağı üzerinde logo
• Tüm basın bültenlerinde ve basılı tanıtım materyallerinde firma görseli.
Pırlanta ya da Platin sponsorlar, yukarıda belirtilen kalemlerin yanı sıra, aşağıda yer alan
sponsorlukları da alırlar:
• Nihai programda tam sayfa renkli reklam
• Basılı tanıtım belgelerinde logonuz
• Delege çantalarına kalem ve defter ekleme seçeneği
• Tercih ettiğiniz bir konumda iki adet stant
• Etkinlik sonrası iletişim için delegelerin verilerine erişim
• Resmi kongre sitesinde reklam ve istenilen web sitesine link
• Tüm Kongre katılımcılarının çantalarına şirketle ilgili belgelerin eklenmesi
• Davetli konuşmacı sponsorluğu

PLATİN

€ 20,000

Bu paket ile kurumunuza, kongrede veya kongrenin tercih ettiğiniz ana konularından birinin ele alındığı bir
toplantıda ön plandaki bir bölgede müstesna bir tanıtım imkanı sağlanacaktır.
Platin düzeyindeki sponsorluğunuza teşekkür olarak, kurumunuza reklamlarımızda ön planda yer almak ve Solar
Energy For World Peace’teki eşit derecede yüksek öneme sahip bir ana konu toplantısı ya da etkinliğinin sponsoru
olarak anılma imkanını sağlamaktan mutluluk duyarız
Platin paketi aşağıdakileri içerir:
Aşağıdaki seçeneklerden BİRİNİN sponsorluğu:
• Ana kongre konusunun ele alındığı toplantı
• Poster oturumu
• İnternet kafe
• Sempozyum
Pırlanta ya da Platin sponsorlar, yukarıda belirtilen kalemlerin yanı sıra, aşağıda yer alan
sponsorlukları da alırlar:
• Nihai programda tam sayfa renkli reklam
• Basılı tanıtım belgelerinde logonuz
• Delege çantalarına kalem ve defter ekleme seçeneği
• Tercih ettiğiniz bir konumda iki adet stant
• Etkinlik sonrası iletişim için delegelerin verilerine erişim
• Resmi kongre sitesinde reklam ve istenilen web sitesine link
• Tüm Kongre katılımcılarının çantalarına şirketle ilgili belgelerin eklenmesi
• Davetli konuşmacı sponsorluğu
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SPONSORLUK PAKETLERİ
Diğer Sponsorluklar:
ALTIN

€ 10,000

Altın Derecesindeki sponsora aşağıdakiler sunulur:
• Bir sempozyum/ikramlı ara/davetli konuşmacı sponsorluğu
+
• Üst düzey bir konumda serbest, tekli stand
• Nihai programda teşekkür
• Nihai programda yarım sayfa renkli reklam
• Etkinlik sonrasında iletişim için tüm delegelerin verilerine erişim
• Kongrenin resmi sitesinde teşekkür (yönlendirme bağlantısıyla)
• Kongre katılımcılarının çantalarına şirketle ilgili belgelerin eklenmesi

GÜMÜŞ

€ 5,000

Tüm Gümüş Derecesindeki sponsorlara aşağıdakiler sunulur:
• Sempozyumdaki tek bir konuşmacının sponsorluğu
+
• Üst düzey bir konumda serbest tekli stand
• Nihai programda teşekkür
• Nihai programda çeyrek sayfa renkli reklam
• Etkinlik sonrasında iletişim için tüm delegelerin verilerine erişim
• Kongrenin resmi sitesinde teşekkür (yönlendirme bağlantısıyla)
• Kongre katılımcılarının çantalarına şirketle ilgili belgelerin eklenmesi

STAND SPONSORLUKLARI
Solar Energy For World Peace’te fuar alanları fiyatları, tek bir stand için 2000 € gibi avantajlı bir fiyattan başlamaktadır.
Fiyatlar:
31 Mayıs 2013’e kadar:
Köşe Standlar
: 3mx3m - € 3,000
Normal Standlar : 3mx3m - € 2,000
Tekli Stand
: 5mx3m - € 5,000
31 Mayıs 2013’ten sonra:
Köşe Standlar
: 3mx3m - € 3,500
Normal Standlar : 3mx3m - € 2,500
Tekli Stand
: 5mx3m - € 6,000
Fuar Alanının Düzeni www.solar4peace.org sitesinde duyurulacaktır.
IUPAC 2013 (www.iupac2013.org) için stand sponsorluğu rezervasyonu yaptırmış olan firmalara stand alanı
fiyatlarında %50 indirim yapılacaktır.
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SPONSORLUK PAKETLERİ
Diğer Sponsorluklar:
İNTERNET KAFE SPONSORU

€ 5,000

Eğer Kongre süresi boyunca en yüksek görünürlüğü sağlayan sponsorluk fırsatını arıyorsanız İnternet Kafe
sponsorluğuna göz atmanız yeterli. Kongreye katılan neredeyse herkes İnternet Kafeyi (10 Bilgisayar) ziyaret
eder. Bu popüler sponsorluk seçeneği, şirketinizin, katılımcıların birbiriyle bağlantıya geçeceği, e-postalarını
kontrol edeceği ve İnternet’te gezineceği İnternet bağlantı noktalarında görünürlük kazanma fırsatı sunmaktadır.
Logonuzun görüneceği ekran koruyucu, logonuzun İnternet Kafedeki bir bilgisayarın önünde duran herkes
tarafından görülmesini garanti eder. Sponsorluk masa başınadır ve sadece iki masa bulunmaktadır.
Bu sponsorluk seçeneğinin yararları şunlardır:
• Toplantı boyunca İnternet Kafede logo
• Logolu ekran koruyucu
• Sergi salonuna giriş için dört davetiye hediyesi

AÇILIŞ RESEPSİYONU SPONSORU

€ 15,000

Bu popüler etkinlik sayesinde sağlam bir izlenim bırakabilirsiniz. Açılış Resepsiyonu ilişkilerin yenilenmesi, yeni
bağlantıların kurulması ve meslekteki gelişmeler konusunda son bilgilerin alınmasına yönelik, rahat bir ortam sunar.
Bu sponsorluk seçeneğinin yararları şunlardır:
• Açılış Resepsiyonunda logo
• Açılış Resepsiyonunda rezerve masa
• Resepsiyona giriş için dört davetiye hediyesi

KAPANIŞ RESEPSİYONU SPONSORU

€ 15,000

Bu popüler etkinlik sayesinde sağlam bir izlenim bırakabilirsiniz. Kapanış Resepsiyonu ilişkilerin yenilenmesi, yeni
bağlantıların kurulması ve meslekteki gelişmeler konusunda son bilgilerin alınmasına yönelik, rahat bir ortam sunar.
Bu sponsorluk seçeneğinin yararları şunlardır
• Kapanış Resepsiyonunda logo
• Kapanış Resepsiyonunda rezerve masa
• Resepsiyona giriş için dört davetiye hediyesi

KAYIT ÇANTASI SPONSORU

€ 10,000

Yüksek görünürlük sunan ve büyük talep gören bu çantalar toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında
istenmektedir. Çanta üzerindeki tek renkli logonuz sadece kongrede kalmaz, büyük ihtimalle şirketinizin
CEO’sundan fazla seyahat edecektir.
Bu sponsorluk seçeneğinin yararları şunlardır:
• Konferans çantaları üzerinde tek renkli sponsor logosu
• Üç adet toplantı kaydı hediyesi
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SPONSORLUK PAKETLERİ
Diğer Sponsorluklar:
NİHAİ KONGRE PROGRAMINDAKİ REKLAMLAR
1/4 Sayfa 			
1/2 Sayfa			
1 Sayfa 				
İç Kapaklar 			
Arka Kapaklar			
Orta Sayfa (Her İki Sayfa)		
Orta Sayfa (Tek Sayfa)		
Not Defteri Reklamı		

€
€
€
€
€
€
€
€

500
750
1.000
1.500
2.000
2.000
1.250
2.000

1. Arka sayfa, iç sayfa ve orta sayfa hariç olmak üzere renkler sadece siyah ve beyazdır.
2. Şirket onaylı formatın 3 Haziran 2013 tarihinden önce BROS tarafından teslim alınması gereklidir
Not: İç, arka kapaklar ve orta sayfanın tam renkli olduğunu göz önünde bulundurun. Şirket, basıma yönelik olarak
renk ayrımı yapılmış şekilde, dijitalleştirilmiş sanatsal çalışma veya Baskıya Hazır nüsha sağlayacaktır; aksi halde
reklam siyah-beyaz basılacak ya da Şirketten ressamın renk ayırma ücreti tahsil edilecektir.
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NOTLAR
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İLETİŞİM
Konferans Başkanı:
o.Univ.Prof.Mag.Dr. DDr.h.c. Niyazi Serdar Sariciftci,
Ordinarius (Chair) Professor for Physical Chemistry
Johannes Kepler University of Linz, Austria
E-mail: Serdar.Sariciftci@jku.at

Konferans Sekreteri:
Sara Gusner
Tel: +43-732-2468 1770
Fax: +43-732-2468 8770
E-mail: sara.gusner@jku.at

Yerel Organizasyon Sekreteryası:
BROS CONGRESS
Bengu Eski
bengu.eski@brosgroup.net
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad.
Tavukçu Fethi Sok. Köşe Palas Apt. No:28/3
Osmanbey - Şişli - İstanbul
Tel: +90 (212) 296 66 70 - 119
Fax: +90 (212) 296 66 71

Bu konferans T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerindedir.

