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SPONSORLUK DOSYASI
mbbk@turkiyebiyologlardernegi.net

KONGRE HAKKINDA


11-12 Mart 2022 tarihlerinde Multidisipliner Biyolojik Bilimler Kongresi (MBBK)
Türkiye Biyologlar Derneği tarafından Kocaeli ilinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek
olup her yıl daha da genişletilerek bir yenisi düzenlenmesi planlanmaktadır.



Kongre, Kocaeli Üniversitesi ve Türkiye Biyologlar Derneği’nin ortak çalışması
olmasının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından yirminin üstünde üniversite
topluluğuna da ev sahipliği yapacak ulusal çapta bir kongredir.

mbbk@turkiyebiyologlardernegi.net

KİTLEMİZ VE KONGRE İÇERİĞİ


Biyolojik bilimler alanında (biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji,

biyomühendislik vb) eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ek olarak
içerdiği workshoplar, sergiler ve eğitimler sayesinde kongremiz çok geniş bir alana
hitap etmektedir. 20 farklı üniversite ve şehirden öğrenci topluluklarını iki gün boyunca
kongremizde misafir edeceğiz.


Biyogirişimcilik, ekoloji, biyomedikal, mikrobiyoloji, viroloji, botanik gibi dallarda
değerli bilim insanlarının eğitim vermesine ek olarak; balmumu, parfüm, esans gibi
workshoplar da kongremizde 2 gün boyunca misafirlerin katılımına açık olacaktır.
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KATILIMCILARIMIZ
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Topluluğu
Ankara Üniversitesi Biyoloji Topluluğu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Biyolojik Takip ve Araştırma Topluluğu
Başkent Üniversitesi Genetik Topluluğu
Yıldız Teknik Üniversitesi Genetik Kulübü

Üsküdar Üniversitesi MBG Topluluğu
Acıbadem Üniversitesi MBG Topluluğu
Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Topluluğu
mbbk@turkiyebiyologlardernegi.net

KATILIMCILARIMIZ
Yakın Doğu Üniversitesi Genetik Topluluğu
Bursa Uludağ Üniversitesi Genetik Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MBG Topluluğu
İnönü Üniversitesi Genetik Topluluğu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu
Fırat Üniversitesi Genetik Topluluğu
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu
Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Topluluğu
mbbk@turkiyebiyologlardernegi.net

BEDELLİ SPONSORLUKLAR
ÖĞLE YEMEĞİ
SPONSORLUĞU

YAKA KARTI
SPONSORLUĞU

30.000 TL

5.000 TL

SALON İÇİ ÜRÜN
YERLEŞTİRME

PROMOSYON
ÜRÜN-1

3.000 TL

1.000 TL

mbbk@turkiyebiyologlardernegi.net

SALON İKRAMLARI

5.000 TL

STANT (𝒎𝟐 )

1.000 TL

PLATİN SPONSORLUK 30.000 TL


Öğle yemeği sponsorumuz olacaktır. Öğle yemeğinin yeneceği alana 10 adet flama yerleştirme hakkına
sahiptir.



Yaka kartında logolarının belirgin şekilde bulunması,



Kongrede 20 dakika konuşma yapma hakkı,



Dilenirse kongre salonunun koltuklarına broşür yerleştirme hakkı,



50.000 okumalı online dergimizde verilecek ilanda platin sponsor başlığıyla logoların paylaşılması,



Kongre sonunda verilecek olan kongre bez çantasında logolarının baskı olarak bulunması ve bu çantaya broşür
ve ürün koyabilme imkanı,



Kongre salonuna flama koyma ve 10 𝒎𝟐 ye kadar stant açabilme imkanı,



Salonda yer alacak panoda logolarının belirgin boyutta bulunması,



Etkinlik tanıtım videosunda yer alma,



Etkinlik öncesinde firma logosunun sosyal medya afişlerinde ve paylaşımlarda yer alması,



Web sitesinde logolarının bulunması,



Kongre protokol davetiyelerinde logolarının bulunması,



Yazılı/görsel basına servis edilecek bültenlerde sponsor olarak verilen desteğin belirtilmesi gibi imkanlar
sunulacaktır.



Firmaya teşekkür plaketi verilir.



Promosyon ürünler dağıtabilecek veya çekiliş yapabileceklerdir.
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ALTIN SPONSORLUK 15.000 TL


Yaka kartında logolarının bulunması,



Kongre sonunda verilecek olan kongre bez çantasında logolarının baskı olarak
bulunması ve bu çantaya broşür ve ürün koyabilme imkanı,



Kongre salonuna flama koyma ve 6 𝒎𝟐 ye kadar stant açabilme imkanı,



Salonda yer alacak sponsor panosunda logolarının bulunması,



Etkinlik tanıtım videosunda yer alma,



Etkinlik öncesinde firma logosunun sosyal medya afişlerinde ve paylaşımlarda yer
alması,



Web sitesinde logolarının bulunması haklarına sahip olacaktır.



Firmaya teşekkür plaketi verilecektir.
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GÜMÜŞ SPONSORLUK 6.000 TL


Kongre salonuna flama koyma ve 4 𝒎𝟐 ye kadar stant açabilme imkanı,



Kongre sonunda verilecek olan kongre bez çantasında logolarının baskı olarak
bulunması ve bu çantaya broşür ve ürün koyabilme imkanı,



Salonda yer alacak sponsor panosunda logolarının bulunması,



Etkinlik tanıtım videosunda yer alma,



Etkinlik öncesinde firma logosunun sosyal medya afişlerinde ve paylaşımlarda yer
alması,



Web sitesinde logolarının bulunması hakları tanınacaktır.
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BRONZ SPONSORLUK 4.000 TL


Kongre sonunda verilecek olan kongre bez çantasında logolarının baskı olarak
bulunması ve bu çantaya broşür ve ürün koyabilme imkanı,



Salonda yer alacak sponsor panosunda logolarının bulunması,



Etkinlik tanıtım videosunda yer alma,



Etkinlik öncesinde firma logosunun sosyal medya afişlerinde ve paylaşımlarda yer
alması,



Web sitesinde logolarının bulunması hakları tanınacaktır.
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YAKA KARTI SPONSORLUĞU 5.000 TL


Yaka kartında belirgin düzeyde firmanın logosunun bulunması,



Sosyal medya hesaplarında ve kongre web sitesinde ‘’Yaka Kartı Sponsoru’’ adı
altında firmanın paylaşılması,



Salonda yer alacak panoda logolarının ‘’Yaka Kartı Sponsoru’’ adı altında bulunması,



Kongre sonunda verilecek olan kongre bez çantasında logolarının baskı olarak bulunması
ve bu çantaya broşür ve ürün koyabilme imkanı,



Salonda yer alacak panoda logolarının bulunması hakları tanınacaktır.
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YÖNLENDİRME TABELASI 2.500 TL


Kongre misafirlerinin kalacağı otelde ve kongre alanındaki bütün yönlendirme
tabelalarında MBBK logosu ve Sponsor logosu birlikte kullanılır.



Sponsor kuruluş sosyal medyada lanse edilir.



Etkinlik tanıtım videosunda ve kongre web sitesinde ‘’Yönlendirme Tabelası Sponsoru’’
adı altında firma logosunun yer alması.



Yönlendirme tabelası sayısı ve ebatları MBBK Yönetimi tarafından belirlenir.
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GENEL BİLGİLENDİRME


Sponsorların kongre süresince yapmayı planladıkları etkinlikleri ve basına verecekleri
röportajları yazılı olarak MBBK Yönetimi ile paylaşmaları ve onay almaları gerekmektedir.



Ödemeler Türkiye Biyologlar Derneği, Hesabına (TL) yapılır. Hesap No:; IBAN



Sponsorluk ödemesi fatura kesim tarihinden itibaren 15 gündür. Sözleşmelerde belirtilen
tarihlerde yapılmayan vadesi geçmiş ödemeler Merkez Bankası reeskont faiz oranı üzerinden
hesaplanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.



Stant kuracak firmalar kendi portatif veya örümcek stantlarını kuracaklar, kendilerine kurulu
stant tedarik edilmeyecektir.



Stant kuracak olan firmaların stant yerleri Kongre Yönetimi tarafından belirlenir.



Gümüş Sponsorluk için stant kullanım hakkı ilk başvuru yapan 2 firmaya verilecektir.



Sponsor firmaların basılı materyallerde kullanılacak logoları MBBK Yönetimi tarafından tespit
edilecek karelere yerleştirilecektir. Kullanılacak alan içine yerleştirilecek logoların
tasarımlarından kaynaklanan büyüklük-küçüklük farklarından MBBK Yönetimi sorumlu
tutulamaz.
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