3. ULUSLARARASI MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
KONFERANSI (KAPADOKYA)
17-19 Eylül 2018
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ
Firma Adı

:

Adres

:

Posta kodu/Şehir

:

Tel

:

Faks

:

URL

:

e-mail

:

Yetkili Kişi

:

SPONSORLUK TÜRÜ
Altın

Platin

Gümüş

Platin (10000 TL ve üzeri)
Platin sponsor sempozyumun ana sponsoru olacaktır ve reklamı genişletilmiş özet kitapçığının ön yüzünde logo ve arka
kısımda tam sayfa yer alacaktır.
Altın (5000 TL)
Altın sponsorluk kategorisinde firmaların reklâmları genişletilmiş özet kitapçığınınn ön yüzünde logo ve arka kısımda yarım
sayfa yer alacaktır.
Gümüş (2500 TL)
Gümüş sponsorluk kategorisinde firmaların reklâmları genişletilmiş özet kitapçığında, ön yüzünde logo ve arka kısımda çeyrek
sayfa yer alacaktır.
Platin ve Altın sponsorlar sempozyum süresince (17-19 Eylül 2018 ) tahsis edilmiş yerlerde ek bir ücret talep edilmeden
stant açabileceklerdir. Bütün sponsorların logoları online bildiriler kitapçığının arka sayfasına basılacaktır. Ayrıca tüm
sponsorların logoları ve firma isimleri sempozyuma ait web sitesinde sergilenecektir. Firmalar yüksek çözünürlüklü .jpg
formatındaki reklam ve logolarını en geç 17 Temmuz 2018 tarihine kadar e-posta yoluyla Sempozyum sekreteryasına
(imstec2018@gmail.com) göndermelidirler.

ÖDEME

TOPLAM

Banka adı, hesap numarası ve adresi:
Ödeme koşulları:
1. Banka transferlerinde: ödeme 17 Temmuz 2018 tarihinden önce yapılmalıdır.
Hesap Adı
: İsabet Medya Reklam Organizasyon Mat.Ve
2. Katılım ücretini gösteren belge kayıt sırasında verilecektir.
Bil.Hizm.
3. Sempozyum başlangıç tarihine kadar (17 Eylül 2018) katılımdan vazgeçilmesi durumunda telefon
Banka Adı
: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
ya da e-mail yoluyla sempozyum sekreteryasına bildirilmelidir. Bu durumda katılım ücreti %25
eksik olarak geri ödenecektir. Bu tarihi geçtikten sonra herhangi bir geri ödeme işlemi
Şube
: Terazidere Şube/İstanbul
olmayacaktır.
IBAN Numarası (TL): TR890020600226019485360001
IBAN Numarası (EURO): TR510020600226019485360103
Kayıt ücretleri yukarıdaki banka numarasına komisyon ve diğer vergiler dışında yukarıda belirtilen miktarda yatırılmalıdır. Banka transfer makbuzuna
katılımcı firmanın adı yazdırılarak bir kopyası e-mail yoluyla sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir.

TARİH

__________________

İMZA _________________

