Değerli Sektör Yöneticisi
Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan
kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son
derece önemli bir misyonu üstlenen Peyzaj Mimarlığı mesleği, son yıllarda en önemli
meslek disiplinleri arasında gösterilmektedir. Böylesine önemli bir görevi üstlenen
meslektaşlarımız arasındaki iletişimi, paylaşımı ve birlikteliği geliştirmek odamızın en
önemli işlevleri arasında yer almaktadır.
Bu kapsamda düzenlediğimiz Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi; çalışma alanlarımıza
yapılan müdahaleler sonucunda mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamikleri
birlikte değerlendirmek, söylemin eylemde bulduğu karşılığı irdelemek, bu bağlamda
yaşanan gerilimi yorumlayarak mesleki atılımın nasıl gerçekleşmesi gerektiğine ışık
tutacaktır.
“Söylem ve Eylem” temasıyla 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz
Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi’ne sponsorluk desteği vererek katkı sağlayacağınıza
inanıyoruz. Kurumsal vizyonunuz doğrultusunda değerlendirmelerinize sunduğumuz
sponsorluk paketleri ekte yer almaktadır. Sağlayacağınız katkılar için şimdiden
teşekkür ederiz.

Ayşegül ORUÇKAPTAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (2013 / Adana)

Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi (2010 / İzmir)

Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi (2007 / Antalya)

1-Ana Sponsorluk (1 kuruluş)
Firma isminin ve logosunun kongre öncesi ve kongre esnasında kullanılacak tüm görsellerde,
“peyzajkongresi.org” adresinde, sponsorlara ayrılmış bölümde “Ana Sponsor” olarak birinci öncelikli
olarak yer verilmesi,
Kongrenin gerçekleşeceği merkezin fuayesinde ana sponsora ayrılan stant alanı (70 m²) kullanım
hakkının verilmesi,
Kongre kitabı ve kongre özet kitabında arka kapak içinde birinci öncelikli yer verilmesi,
Sponsorluk anı plaketinin verilmesi,
Firma tanıtım broşürlerinin, kataloglarının vb. dokümanın katılımcılara dağıtılmak üzere kongre
çantasında yer alması,
6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin gerçekleşeceği kongre salonlarında oturumlar öncesinde en fazla 5
defa olmak üzere firma tarafından hazırlanacak maksimum 1 dakikalık kısa reklam filmi vb. yayınlanması,
Kongrenin gerçekleştirileceği ana toplantı salonu, yan salon ve kayıt masasında yer alacak dekor, vb.
uygulamalarda ve kongre merkezi girişinde yer alacak sosyal medya duvarında birinci öncelikli olarak
firma isminin ve logosunun yer alması
2017 yılı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ajandasında ücretsiz kapak içi tam sayfa reklam imkanının
sağlanması,
Firma yetkilisi olarak kongrenin gerçekleşeceği otelde konaklama yapılabilmesi için 2 oda ve
düzenlenecek gala yemeğine 8 kişilik ücretsiz katılım sağlanabilmesi,
Firma yetkililerine havaalanı-kongre oteli transferinin ücretsiz gerçekleştirilmesi (2 kez, 4 kişi olmak
üzere),
Firma tarafından belirlenecek oturumlardan ikisinde maksimum 15 dk. olmak üzere sunum imkanı
2017 yılı içerisinde TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyelerine, sponsorun uygun gördüğü bir tarih ve
yerde ürün/hizmet tanıtımı amaçlı sunum/eğitim düzenlenmesi,
Gala Yemeğinde, ikili olarak yer alacak masa bayraklarında, biri Odanın olmak üzere masa bayrağında
firma logosunun yer alması,
Oda tarafından basılacak 300 adet geleneksel hatıra kupasında firma logosunun ve isminin yer alması,
Kongre katılımcıları için hazırlanacak yaka kartında firma logosunun ve isminin yer alması,

2- Altın Sponsorluk (2 kuruluş)
Firma isminin ve logosunun kongre öncesi ve kongre esnasında kullanılacak tüm görsellerde,
“peyzajkongresi.org” adresinde, sponsorlara ayrılmış bölümde “Altın Sponsor” olarak ikinci öncelikli
olarak yer verilmesi
Kongrenin gerçekleşeceği merkezin fuayesinde altın sponsoruna ayrılan stant alanı (36 m²) kullanım
hakkının verilmesi,
Kongre kitabı ve kongre özet kitabında arka kapak içinde ikinci öncelikli yer verilmesi
Sponsorluk anı plaketinin verilmesi.
Firma tanıtım broşürlerinin, kataloglarının vb. dokümanın katılımcılara dağıtılmak üzere kongre
çantasında yer alması,
6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin gerçekleşeceği kongre salonlarında oturumlar öncesinde en fazla 2
defa olmak üzere firma tarafından hazırlanacak maksimum 30 saniyelik kısa reklam filmi vb.
yayınlanması,
Kongrenin gerçekleştirileceği ana toplantı salonu, yan salon ve kayıt masasında yer alacak dekor, vb.
uygulamalarda ve kongre merkezi girişinde yer alacak sosyal medya duvarında ikinci öncelikli olarak
firma isminin ve logosunun yer alması,
2017 yılı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ajandasında ücretsiz iç tam sayfa reklam imkanının
sağlanması,
Firma yetkilisi olarak kongrenin gerçekleşeceği otelde konaklama yapılabilmesi için 1 oda ve
düzenlenecek gala yemeğine 4 kişilik ücretsiz katılım sağlanabilmesi,
Firma yetkililerine havaalanı-kongre oteli transferinin ücretsiz gerçekleştirilmesi (2 kez, 2 kişi olmak
üzere),
Firma tarafından belirlenecek oturumlardan birinde maksimum 15 dk. olmak üzere sunum imkanı

3- Gümüş Sponsorluk (4 kuruluş)
Firma isminin ve logosunun kongre öncesi ve kongre esnasında kullanılacak tüm görsellerde,
“peyzajkongresi.org” adresinde, sponsorlara ayrılmış bölümde “Gümüş Sponsor” olarak üçüncü öncelikli
olarak yer verilmesi,
Kongrenin gerçekleşeceği merkezin fuayesinde gümüş sponsoruna ayrılan stant alanı (18 m²) kullanım
hakkının verilmesi,
Kongre kitabı ve kongre özet kitabında arka kapak içinde üçüncü öncelikli yer verilmesi,
Sponsorluk anı plaketinin verilmesi,
Firma tanıtım broşürlerinin, kataloglarının vb. dokümanın katılımcılara dağıtılmak üzere kongre
çantasında yer alması,
6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin gerçekleşeceği kongre salonlarında oturumlar öncesinde en fazla 1 defa
olmak üzere firma tarafından hazırlanacak maksimum 30 saniyelik kısa reklam filmi vb. yayınlanması,
Kongrenin gerçekleştirileceği ana toplantı salonu, yan salon ve kayıt masasında yer alacak dekor, vb.
uygulamalarda ve kongre merkezi girişinde yer alacak sosyal medya duvarında üçüncü öncelikli olarak
firma isminin ve logosunun yer alması,
2017 yılı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ajandasında ücretsiz iç yarım sayfa reklam imkanının
sağlanması,
Firma yetkilisi olarak kongrenin gerçekleşeceği otelde konaklama yapılabilmesi için 1 oda ve
düzenlenecek gala yemeğine 2 kişilik ücretsiz katılım sağlanabilmesi,

4- Bronz Sponsorluk (8 kuruluş)
Firma isminin ve logosunun kongre öncesi ve kongre esnasında kullanılacak tüm görsellerde,
“peyzajkongresi.org” adresinde, sponsorlara ayrılmış bölümde “Bronz Sponsor” olarak dördüncü
öncelikli olarak yer verilmesi,
Kongrenin gerçekleşeceği merkezin fuayesinde bronz sponsoruna ayrılan stant alanı (9 m²) kullanım
hakkının verilmesi,
Kongre kitabı ve kongre özet kitabında arka kapak içinde dördüncü öncelikli yer verilmesi,
Sponsorluk anı plaketinin verilmesi,
Firma yetkilisi olarak kongrenin gerçekleşeceği otelde konaklama yapılabilmesi için 1 oda sağlanması,
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Kongre Merkezi Otel Bilgisi
Limak Atlantis de Luxe Hotel & Resort
Belek Mahallesi Kongre Caddesi No:12/A Serik / ANTALYA

Kongre Salonu Ana Planı

Ana Salon

Yan Salonlar

Fuaye ve Sergi Alanı

Genel Sahne Kurgusu

İletişim

Sponsorluk talebiniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

+90 312 418 62 50

www.peyzaj.org.tr

kongre2016@peyzajmimoda.org.tr

Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay/Ankara

