SPONSORLUK ÜCRETLERİ
KAYIT ÜCRETİ

1.100 TL+KDV

STANT

20.000 TL+KDV

UYDU SEMPOZYUM

30.000 TL+KDV

GENEL SPONSORLUK

BANKA HESAP BİLGİLERİ
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI vE TİC. A.Ş.
YAPI KREDİ BANKASI – ŞUBE KODU 1671 - BEYOĞLU TİCARİ
IBAN : TR43 0006 2001 6710 0006 2011 44

SPONSORLUK ÜCRETLERİ
KAYIT ÜCRETİ

1.100 TL+KDV

Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı %18’dir.
* Kayıt işlemleriniz ücretlerin ilgili hesaplara yatırılıp dekontların Figür
Kongreʼye e-mail yoluyla iletilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
* Kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için organizasyon sekretaryası tarafından
gönderilecek olan Mail-Order formunu doldurmanız gerekmektedir.
* Figür Kongre, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki
değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
* Tüm katılımcılar ve endüstri temsilcileri kayıt yaptırmalıdır. Kayıt ücretlerine;
Yaka kartı, bilimsel programa katılım, katılım sertifikası ve kongre stand alanına
giriş dahildir.

SPONSORLUK ÜCRETLERİ
STANT

20.000 TL+KDV

Kongredeki her birim stand 3m x 2m (6m²) olarak ölçülendirilecektir. Stand
alanı maksimum yüksekliği 3 mʼdir. Stand alanı seçimleri, firmaların kongreye
toplam destekleri oranında sırayla yapılacaktır. Stand alanı içinde yapılacak
tüm aktiviteler için kongre düzenleme kurulu onayı alınması zorunludur. Her
birim stand için bir firma temsilcisi kaydı ücretsiz olacaktır. Ücretsiz firma
temsilcisi kayıt hakkı konaklama ya da dış katılım bedelini içermemektedir.
Stand alanları ile ilgili katılım ilkeleri:
• Standlar bilimsel etkinlikler ile eş zamanlı açık tutulmalıdır.
• Sergi alanında standlar da kurulan ses sistemlerinde, ses seviyesi 25 desibeli
aşmamalıdır.
• Stand alanlarında görev alacak olan yetkililer kendilerine ayrılan stand alanı
dışında hiçbir tanıtım etkinliğinde bulunmamalıdır.
• Standlarda düzenlenecek tüm etkinliklerde ve dağıtılacak tanıtım
materyallerinde Sağlık Bakanlığıʼnın ilgili yönetmeliklerine uyulması
zorunludur.

SPONSORLUK ÜCRETLERİ
UYDU SEMPOZYUM

30.000 TL+KDV

Bilimsel program içerisinde yer alarak 30 dakika süre ile sponsor firmanın
markalama yaparak gerçekleştirebileceği
oturum sponsorluğudur.
• Uydu sempozyumunun, bilimsel program içerisinde yer alacağı zaman
dilimi, yapılan katkı sırasına göre, bilimsel sekretarya tarafından yapılacaktır.
• Uydu sempozyumu sırasında yapmayı düşündüğünüz aktiviteler ve vermeyi
düşündüğünüz yiyecek içecek ikramları için Figür Kongre ile irtibata geçmenizi
rica ederiz. Teknik bedel fiyata dahil değildir.

Organizasyon Sekretaryası

0 212 381 46 00 . info@figur.net

