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Neden Loj�st�k Z�rves� ?
Lojistik Sektörü Türkiye'de ve çevre ülkelerde 
büyük bir hızla gelişirken Ankara Lojistik Üssü de 
bulunduğu konum ve sahip olduğu kapasite ile bir 
odak noktası haline gelmiştir. Bu doğrultuda 
Ankara Lojistik Zirvesi, lojistik firmalarının, yük 
taşıyıcılarının, kargo firmalarının, karayolu, 
demiryolu, hava ve denizyolu yolu taşımacılığı 
yapan firmaların, liman işletmecilerinin  ve 
diğerlerinin bir araya gelip yeni servis ve 
hizmetlerini tanıtmasına  iş bağlantıları yapmasına 
ve  tüm taşımacılık modları ve sektördeki yatırımlar  
gibi konuların tartışılmasına imkan sağlayarak 
lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunan bir 
platform olacaktır.

* Lojistik Firmaları
* Freight Forwarder’lar
* Karayolu Taşımacılığı
* Demiryolu Taşımacılığı
* Havayolu Taşımacılığı
* Denizyolu Taşımacılığı
* Intermodal Taşımacılık
* Ağır Yük - Proje Taşımacılığı
* Tedarikçiler

* Konteynır Üreticileri, 
Ekipmanları ve İşletmecileri
* Römork, Çekici ve Forklift 
Üreticileri
* Liman İşletmecileri
* Kargo Firmaları
* IT, Telematik ve 
Telekominikasyon 
* Depo Yönetim Sistemleri 

* Antrepo İşletmecileri ve 
Ekipmanları
* Gümrükleme Hizmetleri
* Bakım ve Onarım Firmaları
* Sigorta ve Finans Firmaları
* İlgili Dernek ve Birlikler
* Eğitim Kurumları
* İlgili Yayın Kuruluşları
* Tedarik Zinciri Yönetimi

Eş Zamanlı 2 Gün Konferans / 3 Gün Fuarwww.ankaralojistikzirvesi.com

KATILIMCI PROF�L�



Neden ANKARA ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, 
coğrafi konumu nedeniyle lojistik faaliyetler 
açısından önemli bir noktada yer almaktadır.

Ayrıca gelişen ekonomisi, dinamik nüfusu ve 
çevresi açısından merkez konumda olması 
sebebiyle Türkiye için potansiyel üretim ve 
lojistik üssü konumundadır. Ankara'da 
700.000 m2'lik bir alana kurulan Lojistik Üssu 
sayesinde lojistik merkezi haline gelmiştir. 
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ANKARA LOJ�ST�K ÜSSÜ

www.ankaralojistikzirvesi.com

Huzur Mah. Fatih Cad. 4.Levent Plaza No: 67/6, 34396 İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 284 23 00 / 189    Fax: +90 212 283 00 75    E-mail: lojistikzirvesi@turkel.com.tr

Daha fazla bilgi için



SPONSORLUK FIRSATLARI

ANA SPONSORLUK: 30.000 EURO + KDV

* Tüm baskılı materyallerde ( poster, banner, katalog vs.) firma logosunun “ Ana 
Sponsor” olarak yer alması,
* www.ankaralojistikzirvesi.com web sayfasında, firma logosunun “ Ana Sponsor” olarak 
yer alması,
* İç alanda 100 m2 (ekipmansız) stand verilmesi,
* Firma yetkilisinin uygun olan konferans oturumlarından birinde konuşma yapması,
*Konferansa firmadan 5 yetkilinin katılımı.

KONFERANS SPONSORLUĞU: 15.000 EURO + KDV

* Tüm baskılı materyallerde, firma logosunun “ Konferans Sponsoru” olarak yer alması,
* Konferans salonundaki tüm görsellerde, firma logosunun “ Konferans Sponsoru” olarak 
yer alması,
* www.ankaralojistikzirvesi.com web sayfasında, firma logosunun “ Konferans Sponsoru” 
olarak yer alması,
* Konferans programında, firma logosunun “ Konferans Sponsoru” olarak yer alması,
* İç alanda 50 m2 (ekipmansız ) stand verilmesi,
* Konferans kahve molası alanında masa üstlerine firma bayrağı konulması,
* Hostes giysilerinde firma logosunun yer alması,
* Firma yetkilisinin uygun olan konferans oturumlarından birinde konuşma yapması,
* Konferansa firmadan 4 yetkilinin katılımı.

İLETİŞİM SPONSORLUĞU: 10.000 EURO + KDV

* Tüm baskılı materyallerde (poster, banner, katalog vs.),  firma logosunun “ İletişim 

Sponsoru” olarak yer alması,

*www.ankaralojistikzirvesi.com web sayfasında, firma logosunun “İletişim Sponsoru” 

olarak yer alması,

* İç alanda 20 m2  (ekipmansız) stand verilmesi.

*Firma yetkilisinin konferans oturumlarından uygun olan birinde konuşma yapması,

*Konferansa firmadan 3 yetkilinin katılımı.
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SPONSORLUK FIRSATLARI

KATILIMCI-ZİYARETÇİ WELCOME PACK SPONSORLUĞU: 5.000 EURO + KDV

* Katılımcı ve ziyaretçiler için hazırlanacak, katalog, kalem, broşür vs. içeren çanta 

üzerinde ve tüm baskılı materyallerde,  firma logosunun “ Katılımcı Sponsoru” olarak yer 

alması,

* www.ankaralojistikzirvesi.com web sayfasında, firma logosunun “ Katılımcı Sponsoru” 

olarak yer alması,

* Firmaya ait broşürlerin çanta içine insert edilmesi,

*Konferansa firmadan 2 yetkilinin katılımı.

YAKA KARTI ve LANYARD SPONSORLUĞU: 4.000 EURO +KDV

* Katılımcı ve ziyaretçilere verilen tüm yaka kartı ve lanyard üzerinde firma logosunun “ 

Yaka Kartı ve Lanyard Sponsoru” olarak yer alması,

* Tüm baskılı materyallerde firma logosunun “ Yaka Kartı ve Lanyard Sponsoru” olarak 

yer alması,

* www.ankaralojistikzirvesi.com web sayfasında, firma logosunun “ Yaka Kartı ve 

Lanyard Sponsoru” olarak yer alması,

*Konferansa firmadan 2 yetkilinin katılımı.
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FUAR KATALOĞU REKLAM FİYATLARI
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ARKA KAPAK TAM SAYFA 750 EURO + KDV

ÖN İÇ KAPAK TAM SAYFA 500 EURO + KDV

ARKA İÇ KAPAK TAM SAYFA 400 EURO + KDV

AYRAÇ 350 EURO + KDV

TAM İÇ SAYFA 200 EURO + KDV



DONANIMLI STANT
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15m2 stant:  
Modüler kutu profil stant sistemi h:300cm, Yükseltme sunta lam zemin, 1 adet karşılama bankosu, 1 adet bar taburesi, 1m2 
kilitli kabin, 3 adet 150 watt metal halide projektör, 1 adet masa, 3 adet sandalye, 1 adet 220V priz, 1 adet çöp kovası, 1 adet 
vestiyer, Cephe sayısı kadar alınlık yazısı veya 4 renk dijital baskı firma logosu

20m2 stant için: 
Modüler kutu profil stant sistemi h:300cm, Yükseltme sunta lam zemin, 1 adet karşılama bankosu, 1 adet bar taburesi, 1m2 
kilitli kabin, 4 adet 150 watt metal halide projektör, 2 adet masa, 6 adet sandalye, 1 adet 220V priz , 1 adet çöp kovası, 1 adet 
vestiyer, Cephe sayısı kadar alınlık yazısı veya 4 renk dijital baskı firma logosu

25m2 stant için: 
Modüler kutu profil stant sistemi h:300cm, Yükseltme sunta lam zemin, 1 adet karşılama bankosu, 1 adet bar taburesi, 1m2 
kilitli kabin, 5 adet 150 watt metal halide projektör, 2 adet masa, 6 adet sandalye, 1 adet 220V priz , 1 adet çöp kovası, 1 adet 
vestiyer, Cephe sayısı kadar alınlık yazısı veya 4 renk dijital baskı firma logosu

40m2 stant için: 
Modüler kutu profil stant sistemi h:300cm, Yükseltme sunta lam zemin, 2 adet karşılama bankosu, 2 adet bar taburesi, 2m2 
kilitli kabin, 8 adet 150 watt metal halide projektör, 3 adet masa, 9 adet sandalye, 1 adet 220V priz, 1 adet çöp kovası, 1 adet 
vestiyer, Cephe sayısı kadar alınlık yazısı veya 4 renk dijital baskı firma logosu

60m2 stant için; 
Modüler kutu profil stant sistemi h:300cm, Yükseltme sunta lam zemin, 3 adet karşılama bankosu, 3 adet bar taburesi, 3m2 
kilitli kabin, 12 adet 150 watt metal halide projektör, 4 adet masa, 12 adet sandalye, 1 adet 220V priz, 1 adet çöp kovası, 1 
adet vestiyer, Cephe sayısı kadar alınlık yazısı veya 4 renk dijital baskı firma logosu



SUPPORTERS
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MEDIA PARTNERS

SPONSORSHIPS

Badge and Lanyard Sponsorship
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