
* 5174 Sayılı Kanun Gereğince TOBB Denetiminde gerçekleştirilmektedir.
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Değerli Katılımcılarımız: 
Türkiye, kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime 
destek vermektedir.

Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında bir ticaret yolu olmakla birlikte Kuzey Koridoruna oranla daha hızlı ve daha ekonomik, 
iklim koşulları bakımından da daha elverişli olan, Orta koridor deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini 1/3 nispetinde, 2.000 km 
daha kısa (15 gün) kısaltmaktadır.

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin 
en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Orta Koridor ülkemizden başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla 
sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizine, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan- Özbekistan-
Kırgızistan Gürcistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin Halk Cumhuriyeti’ne uzanmaktadır. Bu çerçevede, Bakü/
Alat (Azerbaycan), Aktau/Kuryk (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanları Hazar Geçişindeki kombine taşımacılık 
için kullanılmaktadır.

Orta Koridor rotası, halen yıllık 600 milyar ABD Doları tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Asya ülkeleri ekonomik 
fırsatlar elde edilebilecektir. Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret 
sahaları kurulması, Trans Hazar işbirliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacaktır.
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Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı  
Enerji, Maden, Gıda, Tarım, Lojistik, İnşaat,, Makine ve Tekstil sektörlerini 
15-16-17 Mart 2023  tarihleri arasın da Ankara ATO Congresium da   aynı 
çatı altında toplamaya hazırlanıyor. 

Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı 
sektörün en iyilerini bir araya getirme, devletleri yetkilileri ile görüşebilme, 
ilişkileri güçlendirme, iş bağlantılarını geliştirip, yeni ticari ilişkilerin kurulması 
ve ziyaretçilerin sektöre ait tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında bulabilecekleri 
bir platform oluşturma misyonunu ile gerçekleştirilecektir.

Türkiye, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan ‘ın    Ulusal ve Uluslararası ölçekte 
lider firmaların, kamu kuruluşlarının  ve diplomatik öneme sahip liderlerinin   
bir araya gelecekleri ORTA KORİDOR ÜZERİNDE LOKOMOTİF SEKTÖRLER 
VE YENİ PAZARLAR KONGRESİ ve FUARI’nda sizde yerinizi alın.
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• Orta koridor ülkeleri ile diplomatik ve ticari işbirlikleri kurabilmek, 
• Yeni iş bağlantıları, Mevcut iş bağlantılarını artırmak ve güçlendirebilmek,
• Türkiye’den ve uluslararası pazardan yeni potansiyel müşteri kazanabilmek,
• Yeni bir ürün / hizmet tanıtabilmek,
•  Rekabetten geri kalmamak / Trendleri takip edebilmek,   
• Firmanızı iç ve dış pazarlarda tanıtmak ve daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak, kongre   
öncesinde, süresince ve sonrasında yürütülen pazarlama çalışmalarından yararlanabilmek,
• Programı dahilinde ve kongre süresince özel B2B, B2C ve B2G görüşmeler yapma olanağı 
sağlayabilmek, 
 B2B ( Business to Business), B2C (Business to Consumer), B2G (Business to Government) 
• Yüksek bütçeler ve zaman harcamadan doğru kontaklar ile uluslararası ticaret yapabilmek, 
• Tüm detayları ile Devletler yatırım ve teşviklerini öğrenebilmek,
• Orta koridor üzerindeki ülkelerini tanımak ve işbirliği amaçlı görüşmeler yapabilmek için,
 Katılımcı Olmalısınız

NEDEN KATILIMCI OLMALISINIZ?
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• Sektörün önde gelenleri ile görüşme fırsatı yakalamak için 
• Bayi, temsilci, iş ortağı, distribütor bulmak için 
• Sipariş vermek için 
• Ürün uzmanları ile konuşma fırsatı yakalamak için 
• Yeni tedarikçilere ulaşmak, Mevcut tedarikçiler ile görüşebilmek için 
• Yenilikleri görmek, Yeni iş fikirleri edinmek için
•Orta koridor ülkelerinin yer aldığı en kapsamlı kongre olduğu için ,
• Kıtalararası ticaret temsilcileri ile buluşmak, tanışmak için

NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ?
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ÜLKELER ARASI 
İHRACAT KALEMLERİ
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Azerbaycan
• Ham petrol ve türevleri, doğal gaz, gıda ürünleri, plastik ve mamulleri, İnşaat
• Makineler, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları, 

Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve 
çoğaltıcılar, televizyon . . .

• Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve 
aksesuarları

• Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, minderler ve benzeri 
doldurulmuş mefruşat; . . .

• Demir ve çelik
• Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
• Gıda endüstrisinden kaynaklanan artıklar ve atıklar; hazırlanmış hayvan 

yemi, Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler; çeşitli tahıllar, tohumlar ve meyveler; 
endüstriyel veya tıbbi . . . 

• Şekerler ve şekerlemeler
• Kakao ve kakao müstahzarları
• Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından müstahzarlar
• Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal menşeli yenilebilir ürünler . . 
• Et ve yenilebilir sakatat
• İçecekler, alkollü içkiler ve sirke
• Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve yumrular
• Kahve, çay, mate ve baharatlar
• Canlı hayvanlar gübreler
• Giyim eşyası ve giyim aksesuarları, örülmüş veya tığ işi
• Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları
• Örme veya tığ işi kumaşlar, Pamuk
• Deri eşya; saraçlık ve koşum takımı; seyahat eşyaları, el çantaları ve benzeri kaplar; makaleler _ . .
• Yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokuma kumaş

ÜLKELER ARASI 
İHRACAT KALEMLERİ
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Çin
• Mermer ve traverten, diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri, kurşun, krom, bakır, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri 

ve borik asitler
• Makineler, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
• Demir ve çelik, Cevherler, cüruf ve kül
• Demiryolu veya tramvay 

vagonları dışındaki araçlar ve 
bunların parça ve aksesuarları

• Sebze, meyve, sert kabuklu 
yemişler veya bitkilerin diğer 
kısımlarından müstahzarlar

• Yeni lebi l i r  meyve ve 
kuruyemişler; narenciye veya 
kavun kabugu

• Et ve yenilebilir sakatat
• Hububat, un, nişasta veya süt 

müstahzarları; pastacı ürünleri
• Kauçuk ve kauçuktan eşya Esk
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Gürcistan
• Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve 

bunların parça ve aksesuarları
• Giyim eşyası ve giyim aksesuarları, örülmüş veya tığ işi
• Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 

elde edilen ürünler; bitümlü maddeler; mineral _ . .
• Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, minderler 

ve benzeri doldurulmuş mefruşat; . . .
• Çeşitli kimyasal ürünler
• Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama 

müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni . . .
• Şekerler ve şekerlemeler
• Et ve yenilebilir sakatat
• Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve yumrular
• İnsan yapımı filamentler; suni ve sentetik dokumaya 

elverişli maddelerden şerit ve benzerleri
• Özel dokuma kumaşlar; püsküllü tekstil kumaşları; dantel; 

duvar halıları; abartı; nakış
• Kakao ve kakao müstahzarları
• Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer 

kısımlarından müstahzarlar
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Kazakistan
• Prefabrik yapılar, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat ve kurubaklagil
• Giyim eşyası ve giyim aksesuarları, örülmüş veya tığ işi
• Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları
• Deri eşya; saraçlık ve koşum takımı; seyahat eşyaları, el çantaları ve benzeri kaplar; makaleler _ . 
• Örme veya tığ işi kumaşlar
• Özel dokuma kumaşlar; püsküllü tekstil kumaşları; dantel; duvar halıları; abartı; nakış
• Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; kümeler; eskimiş giysiler ve eskimiş tekstil ürünleri; paçavra
• Makineler, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
• Demir veya çelikten eşyalar
• Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve 

bunların parça ve aksesuarları
• Seramik ürünler
• Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde 

sınıflandırılmamış hayvansal menşeli yenilebilir ürünler . .
• Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler; çeşitli tahıllar, tohumlar 

ve meyveler; endüstriyel veya tıbbi . . .
• Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların 

parçalanma ürünleri; hazır yemeklik yağlar; hayvan 
• Organik kimyasallar
• Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya 

diğer su omurgasızlarının müstahzarları
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Kırgızistan
• Mücevher eşyası, tekstil ürünleri, karayolu taşıtları için aksam
• Örme veya tığ işi kumaşlar
• Diğer bitkisel tekstil lifleri; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş 

mensucat
• Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim aksesuarları
• Giyim eşyası ve giyim aksesuarları, örülmüş veya tığ işi
• Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları
• Pamuk
• Özel dokuma kumaşlar; püsküllü tekstil kumaşları; dantel; duvar halıları; 

abartı; nakış
• Kauçuk ve kauçuktan eşya , İpek
• Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve 

çoğaltıcılar, televizyon . . .
• Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve aksesuarları
• Çeşitli kimyasal ürünler, Organik kimyasallar
• Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer kısımlarından müstahzarlar
• Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü maddeler; mineral _ .
• Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu
• Et ve yenilebilir sakatat
• Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal menşeli yenilebilir ürünler . .
• Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik yağlar; hayvan _ . .
• Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar
• Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 
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Özbekistan
• Petrol gazları, otomotiv, pamuk, bakır, radyoaktif elementler, altın, yaş meyve, çinko
• Makineler, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
• Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların parçaları; ses kaydediciler ve çoğaltıcılar, televizyon . .,
• Demir veya çelikten eşyalar
• Demiryolu veya tramvay lokomotifleri, vagonları ve bunların parçaları; demiryolu veya tramvay hattı armatürleri . . .
• Çeşitli kimyasal ürünler, Organik kimyasallar
• İnsan yapımı filamentler; suni ve sentetik dokumaya elverişli maddelerden şerit ve benzerleri

• Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, 
minderler ve benzeri doldurulmuş mefruşat; . . .

• Kauçuk ve kauçuktan eşya
• Demir ve çelik Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya 

benzeri maddelerden eşya
• Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve yumrular
• Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde 

sınıflandırılmamış hayvansal menşeli yenilebilir ürünler 
. . .

• Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin 
diğer kısımlarından müstahzarlar

• Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya 
diğer su omurgasızlarının müstahzarları

• Yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve 
dokuma kumaş
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Türkmenistan
• Pamuk/tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri.
• Makineler, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; 

bunların parçaları
• Demir veya çelikten eşyalar
• Çeşitli kimyasal ürünler
• Demiryolu veya tramvay lokomotifleri, vagonları ve 

bunların parçaları; demiryolu veya tramvay hattı 
armatürleri . .

• Seramik ürünler
• Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri 

maddelerden eşya
• Çeşitli imalat eşyaları
• Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, minderler ve benzeri doldurulmuş mefruşat; . . 
• Değirmencilik sektörü ürünleri; malt; nişastalar; inülin; buğday glüteni
• Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
• lak; sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özsular ve özler
• Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve yumrular
• Et ve yenilebilir sakatat
• Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun kabuğu
• Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal menşeli yenilebilir ürünler . . .
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TİCARET HACİMLERİ
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2022

ÜLKELER TOPLAM İHRACAT-USD

Azerbaycan 2.015.682

Gürcistan 1.951.056

Kazakistan 1.225.047

Türkmenistan 899.901

Özbekistan 1.534.218

Kırgızistan 764.360

Çin 2.687.059

TOPLAM 11.077.323

2021

ÜLKELER TOPLAM İHRACAT-USD

Azerbaycan 2.342.789

Gürcistan 1.703.745

Kazakistan 1.288.142

Türkmenistan 984.446

Özbekistan 1.841.623

Kırgızistan 749.443

Çin 3.662.748

TOPLAM 12.572.936

* Kasım Aralık 2022 İhracat rakamları hariç.Esk
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SPONSORLUKLAR

-ANA SPONSORLUK

-PLATİN SPONSORLUK

-ALTIN SPONSORLUK

-İLETİŞİM SPONSORLUK

-YAKA KARTI SPONSORU

-ULAŞIM SPONSORU

-ÇANTA SPONSORU

-STANT SPONSORLUKEsk
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ANA SPONSORLUK 
(Bir adet ile sınırlıdır )
• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve yurtdışı tanıtım aktivitelerinde 
‘’Ana Sponsor ‘’ olarak yer alma  hakkı
• Kongre alanında öncelikli bir lokasyonda   50 m2 yer verilmesi,,,
• Firma logosunun kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte ‘’Ana Sponsor ‘ başlığı ile yer alması ,
• Sponsorluğunuzun mailing ve e-bülten ile duyurulması 
• Yerel ve uluslararası dağıtımı yapılacak olan kongre davetiyelerinde logonuza yer verilmesi,
• Tüm basılı materyallerde, dijital platformlarda, bilboardlarda, dış alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın ,toplantı, 
açılış) ‘’Ana Sponsor ‘başlığı altında logonuza yer verilmesi.
• Kongre süresince organizatör onaylı promosyon ve tanıtım aktiviterleri düzenleme hakkı
• Firmaya, etkinlik dahilin de her oturumda konuşmacı hakkı 
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği yapmak üzere  B2B görüşme hakkı 
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik çantasına koyma imkanı 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk plaketi  takdim edilecektir

50.000 $ + KDV 
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PLATİN SPONSORLUK 

(Birden fazla firmaya verilebilir )
•Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım 
aktivitelerinde ‘’Platin  Sponsor ‘’ olarak yer alma hakkı.
• Kongre alanında öncelikli bir lokasyonda   36 m2 yer verilmesi,
• Logonuzun  kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte ‘’Platin  Sponsor ‘’ başlığı ile yer alması 
• Yerel ve uluslararası dağıtımı yapılacak olan kongre davetiyelerinde logonuza yer verilmesi,
• Tüm basılı materyallerde,dijital platformlarda , bilboardlarda, dış alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın 
,toplantı,açılış)   platin sponsor başlığı altında logonuza yer verilmesi.
• Firmaya, etkinlik dahilin de bir oturumda konuşmacı  hakkı 
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği yapmak üzere  B2B görüşme hakkı 
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik çantasına koyma imkanı 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk plaketi takdim edilecektir

30.000 $ + KDV 
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ALTIN SPONSORLUK 
Birden Fazla Firmaya Verilebilir 
• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım 
aktivitelerinde ‘’Altın   Sponsor ‘’ olarak yer alma hakkı
• Kongre alanında öncelikli bir lokasyonda   18 m2 yer verilmesi,
• Logonuzun  kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte ‘’Altın   Sponsor başlığı ile yer alması ,
• Yerel ve uluslararası dağıtımı yapılacak olan kongre davetiyelerinde logonuza yer verilmesi,
• Tüm basılı materyallerde,dijital platformlarda , bilboardlarda, dış alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın 
,toplantı,açılış)   altın sponsor başlığı altında logonuza yer verilmesi,
•  Firmaya ,etkinlik dahilinde bir oturumda konuşmacı hakkı.
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği yapmak üzere  B2B görüşme hakkı ,
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik çantasına koyma imkanı,
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk plaketi takdim edilecektir.
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İLETİŞİM SPONSORU

Bir adet ile sınırlıdır.
• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım 
aktivitelerinde ‘’İletişim  Sponsoru ‘’ olarak yer alma hakkı.
• Kongre alanında öncelikli bir lokasyonda   18 m2 yer verilmesi,
• Logonuzun  kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte ‘’İletişim  Sponsoru ‘ başlığı ile yer alması 
• Tüm basılı materyallerde, dijital platformlarda , bilboardlarda, dış alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın 
,toplantı,açılış)   iletişim sponsor başlığı altında logonuza yer verilmesi.
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği yapmak üzere  B2B görüşme hakkı 
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik çantasına koyma imkanı 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk plaketi takdim edilecektir

20.000 $ + KDV
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YAKA KARTI SPONSORU

(Bir adet ile sınırlıdır )
• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım aktivitelerinde 
‘Yaka Kartı Sponsoru ‘’ olarak yer alma hakkı
• Logonuzun fuarın resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte ‘Yaka Kartı Sponsoru ‘ başlığında yer alması
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği yapmak üzere  B2B görüşme hakkı 
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik çantasına koyma imkanı, 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk plaketi takdim edilecektir
• Katılımcı için ........... adet , ziyaretçi için ....... adet hazırlaması planlanmaktadır..
• Yaka kartı sponsorluğu, ziyaretçi ve katılımcıların yaka kartı üzerinde 
firma logosunun/isminin yer almasıdır
• Kongre süresince tüm katılımcı firma temsilcileri ve binlerce ziyaretçi 
için alan içerisinde yaka kartı ve boyun bağı kullanımı zorunludur

15.000 $ + KDV
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ULAŞIM SPONSORU

(Bir adet ile sınırlıdır )
• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım aktivitelerinde ‘’Ulaşım  
Sponsoru ‘’ olarak yer alma hakkı.
• Logonuzun  kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme 
linkiyle birlikte ‘’Ulaşım  Sponsoru ‘’ başlığı ile yer alması 
• Tüm basılı materyallerde, dijital platformlarda , bilboardlarda, 
dış alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın 
,toplantı,açılış)   ’Ulaşım  Sponsoru ‘’başlığı altında logonuza 
yer verilmesi.
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği 
yapmak üzere  B2B görüşme hakkı 
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri 
etkinlik çantasına koyma imkanı 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk 
plaketi takdim edilecektir,
•Firma Bayrağı Tarnsfer aracına asılacaktır.

15.000 $ + KDV
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ÇANTA SPONSORU 
(Bir adet ile sınırlıdır )

• Orta Koridor Üzerinde Lokomotif Sektörler ve Yeni Pazarlar Kongresi ve Fuarı ile ilgili tüm yurtiçi ve  yurtdışı tanıtım aktivitelerinde Çanta 
Sponsoru ‘’ olarak yer alma hakkı
• Logonuzun  kongrenin resmi web-sitesinde yönlendirme linkiyle birlikte Çanta Sponsoru‘’ başlığı ile yer alması 
• Sponsorun tasarımını yaptıracağı logo  Çanta’nın uygun bir yerinde kullanılması hakkı

• Çanta  katılımcı sayısı kadar yapılacak olup organizasyon 
tarafından yaptırılacaktır.
• Tüm basılı materyallerde, dijital platformlarda , bilboardlarda, dış 
alan reklamlarında ve organizasyonlarda (basın ,toplantı,açılış)   
Çanta Sponsoru ‘’ başlığı altında logonuza yer verilmesi
• Firmaya oturum saatleri dışında her gün tanıtım etkinliği 
yapmak üzere  B2B görüşme hakkı,
• Firmaya  broşür ve ücretsiz dağıtmak istediği hediyeleri etkinlik 
çantasına koyma imkanı, 
• Firmaya  gerçekleştirilecek tören esnasında Sponsorluk 
plaketleri takdim edilecektir.

15.000 $ + KDV
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STANT 

Firma yetkililerine tüm etkinlik oturumlarına ve Açılış Törenine Katılma hakkı
9m2 Stant Alanı hakkı
Kurulu Stant Konstrüksiyonu 
2 Sandalye 1 Masa Firma Alınlığı 1 Adet Üçlü Priz ve Firma Logolu Ön Banko Hakkı 

m2 200$ + KDV 
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İÇ VE DIŞ MEKAN GİYDİRME 
Üç Boyutlu Taşınabilir Reklam Alanı    
Adet Fiyatı;
*Ayak İzi     
*Turnike üstü Ekran 
*Turnike Giydirme 
 

DIŞ VE İÇ MEKAN GİYDİRMELER 
*Megaboard
*Hall Giriş Yanı Pano 
*C-TAK
*Grup Bilboard 1-2-4-5
*Bayrak
*Yönlendirme TOTEM
*Hall Duvar Pano

Desteklerinden Dolayı Sonsuz Teşekkürlerimizle ..
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