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Değerli Meslektaşlarımız,
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, 21-25 Ekim
2014 tarihleri arasında, iki senede bir gerçekleştirilen Uluslararası İnşaat Mühendisliği Alanında
Gelişmeler’in 11inci kongresini (ACE 2014) İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
düzenlemekteyiz.
ACE kongreleri geleneksel olarak, iki yılda bir, Boğaziçi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlenmektedir.
ACE 2014; Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Ahşap ve Çelik Yapılar, Betonarme Yapılar,
Yapı Statiği, Yapı İşletmesi ve Yapı Malzemesi konularını kapsayacaktır. Bu kongre ile dünyanın
bir çok ülkesinden konusunda uzman araştırmacıları bir araya getirmek ve İnşaat Mühendisliği
Alanı‘ndaki son ve güncel konuların akademik bir ortamda tartışılmasını hedeflemekteyiz.
ACE 2014 için değişik ülkelerden beş yüzün üzerinde katılımcının gelmesini beklemekteyiz.
Siz sayın profesyonel yönetici ve işverenlerimizin de bu kongreye olan katkı ve katılımlarını
kongrenin başarısı anlamında çok önemli görmekteyiz.
Dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenler, uzmanlıklarıyla küresel ölçekte
uluslararası şirketlere ve kurumlara hizmet veren danışmanlar ve profesyonel yöneticilerin
katılımıyla gerçekleşecek olan kongremize ortak faydalarda buluşacağımız katılımınız çok
büyük güç kazandıracaktır.
Bu nedenle, kongremizi sizlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek arzusundayız.
Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
ACE 2014 Organizasyon Komitesi
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GENEL BİLGİLER
KONGRE TARİHLERİ: 21-25 Ekim 2014
KONGRE MERKEZİ: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
BEKLENEN KATILIMCI SAYISI: 600 Katılımcı
KONGRE WEB SAYFASI: www.ace2014.org
KONGRE DİLİ: Kongre resmi dili İngilizce’dir.
KOMİTELER:
Prof. Dr. Teoman Özer Kongre Başkanı
DANIŞMA KURULU
Ayşegül Bildirici (İnşaat Mühendisleri Odası)
İrfan Coşkun (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Mürüde Çelikağ (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Basri Ertaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Güney Özcebe (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Teoman Özer (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Turan Özturan (Boğaziçi Üniversitesi)
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Şenol Ataoğlu
Hilmi Berk Çelikoğlu
Barış Erkuş
Alper İlki
M. Ayşen Lav
Mehmet Özger
Özkan Şengül
Beyza Taşkın
Gül Polat Tatar
Cüneyt Vatansever
KONGRE ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 1. Blok no : 6 Kat: 1 D:3 Gayrettepe Şişli - İstanbul
İletişim: Kubilay ŞAHİN
Tel: 0(212) 347 63 00 • Faks: 0 (212) 347 63 63
E-mail: dekon@dekon.com.tr
Web Sayfası: www.dekon.com.tr
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ANA SPONSORLUK 								

30.000 TL + % 18 KDV

Kongrenin Ana Sponsorluk paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin web sitesinde Ana Sponsor adı ile sunulacak şekilde firmanın logosu bulunacak
ve link verilecektir.
• 24m2’lik stand alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
• Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 		
gönderilecektir.
• Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü DEKON Kongre & Turizm 			
tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Kongre çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin edilecek
ve DEKON Kongre & Turizm tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Kongrenin ana salonunda sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
• 4 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer 		
hizmetler hariç)
PLATİN SPONSORLUK 							

20.000 TL + % 18 KDV

Kongrenin Platin Sponsorluk paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin web sitesinde Platin sponsor adı ile sunulacak şekilde firmanın logosu bulunacak
ve link verilecektir.
• 18m2’lik stand alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında firmanın 1 sayfa ilanı bulunacaktır.
• Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 		
gönderilecektir.
• Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü DEKON Kongre & Turizm 			
tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Kongre çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin edilecek
ve DEKON Kongre & Turizm tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Kongrenin paralel toplantı salonlarında sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
• 3 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer 		
hizmetler hariç)
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ALTIN SPONSORLUK 							

10.000 TL + % 18 KDV

Kongrenin Altın Sponsorluk paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin web sitesinde Altın sponsor olarak ana sponsorun altında sunulacak şekilde 		
firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 12 m2’lik stand alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 		
gönderilecektir.
• Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü DEKON Kongre & Turizm 			
tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• 2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır.
(Konaklama ve diğer hizmetler hariç)
GÜMÜŞ SPONSORLUK 							

5.000 TL + % 18 KDV

• Kongrenin Gümüş Sponsorluk paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin Gümüş sponsorluk paketinde olarak ana sponsorun altında sunulacak şekilde 		
firmanın logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 6 m2’lik stand alanı firmaya tahsis edilecektir.
• Kongre duyurularında 1 sayfa firma ilanı bulunacak olup, duyurular elektronik ortamda 		
gönderilecektir.
• Kongre çantaları içine sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü DEKON Kongre & Turizm 			
tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• 2 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır.
(Konaklama ve diğer hizmetler hariç)
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BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI
1. KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU 					

7.500 TL + % 18 KDV

600 adet yaptırılacak kongre çantası impertex olacak, üzerinde kongrenin ismi ve firmanın
logosu bulunacaktır. Çantanın renk ve desen seçimi firma ve düzenleme kurulu tarafından
yapılacak, çantalar DEKON Kongre & Turizm tarafından temin edilecektir. Standart kongre çanta
bedeline göre belirlenen sponsorluk, firmanın ek veya farklı malzeme talep etmesi halinde revize
edilebilecektir.
2. PROGRAM KİTABI SPONSORLUĞU					

7.500 TL + % 18 KDV

Kongrenin programının detaylı olarak yer alacağı program kitabı arka dış kapağı sponsor firma
reklamına ayrılacaktır.
3. YAKA KARTI SPONSORLUĞU 						

5.000 TL + % 18 KDV

8x10,5 cm boyutlarında 600 adet bastırılacak olan Yaka kartlarında sponsor olan firmanın logosu
yer alacak olup, yaka kartı ipleride sponsor firma logolu olarak yaptırılacaktır.
4. CEP PROGRAMI SPONSORLUĞU 					

2.500 TL + % 18 KDV

Katılımcıların bilimsel programı kolaylıkla takip edebilmeleri amacı ile yaka kartlarının içine
konacak ve üzerinde sponsor firmanın logosunun bulunduğu mini programlar hazırlanacaktır.
5. ÇANTA İÇİ MALZEME SPONSORLUĞU 				

1.500 TL + % 18 KDV

600 Adet hazırlanacak olan kongre çantalarına sponsor firmaların tanıtım broşürleri konulacaktır.
KONGRE MEMORY STICK SPONSORLUĞU 				

5.000 TL + % 18 KDV

Memory Stick Özellikleri;
• Memory Stick interaktif formatta hazırlanacaktır.
• Memory Stick tüm katılımcıların çantalarına kongre öncesi koyulacaktır.
• Memory Stick’de yanlızca firma ve/veya uygun gördüğünüz ürün veya markaların ismi ve
logosu bulunacaktır.
• Memory Stick kabı ve üst baskısı Dekon tarafından hazırlanıp, firmanın onayına sunulacak, 		
onay alınan tasarım basılacaktır.
• Memory Stick adedi kongre katılımcı sayısına göre çoğaltılacak, ancak 500 adet’den daha az
olmayacaktır. Fazla kalan Memory Stick’ler firmaya iade edilecektir.
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Memory Stick içeriği
a. Kısa firma tanıtım filmi,
b. Kongre Başkanı’nın mesajı,
c. Uygun görülürse firmanın yer almasını istediği mesaj,
d. Komite üyelerinin isimleri,
e. Bilimsel programda yer alan ve organizasyon sekreteryasına önceden gönderilmiş olan 		
konuşma metinleri (word veya pdf sayfaları olarak açılacak ve tercihinize göre her sayfada 		
firma logosu uygun gördüğünüz yerde bulunacaktır),
f. Bilimsel programı
REKLAM SPONSORLUĞU 1 TAM SAYFA (İç sayfa) 			

1.500 TL + % 18 KDV

1 TAM SAYFA (Kapak) 							

2.500 TL + % 18 KDV

Tüm katılımcılara dağıtılacak program kitabında firmanın tam sayfa reklamı yer alacaktır.
Detaylar ile ilgili olarak DEKON Kongre & Turizm’le bağlantı kurmanızı rica ederiz.
STAND SPONSORLUĞU 6m2 / 1 BİRİM STAND 				

3.000 TL + % 18 KDV

Kongre süresince sektörden veya sektör dışından kongreye katılacak firmaların ürünlerini
tanıtmaları amacıyla, kongre merkezinde stand alanı oluşturulacaktır.
• 6 m2 / 1 birim stand sponsorluğu kapsamında sağlanacak hizmetler :
- Genel temizlik
- 1 masa ve 2 sandalye
- 2 firma temsilcisi kayıdı
• Stand alanı yerleşimi esnasında, firmalara stand yerlerini seçme hakkı, major katılım ve 		
başvuru sırası önceliğine göre tanınacaktır. Firmalara bu öncelik sırasına göre, en geç kongre
başlangıç tarihinden 1 ay öncesine kadar stand yerleşim planını da içeren memorandum 		
(kurulum / demontaj tarih vb… gibi dahil tüm detayları içeren) gönderilecektir.
Stand taleplerinizde DEKON Kongre & Turizm sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.
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STAND ALANINDA VERİLECEK ÜCRETSİZ SERVİSLER
Aşağıda belirtilmiş olan servisler stand alanında kongre boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.
Masa & 2 adet sandalye: Her 6 m2’lik stand alanı için firmaya bir adet örtülü masa ve 2 adet
sandalye tahsis edilecektir.
Uzatma Kablosu: Standların soketlerden elektrik alabilmesi için her firmaya 1’er adet uzatma
kablosu verilecektir.
Stand Alanı Danışmanlık Masası ve Hizmeti: Stand alanında kurulacak olan danışma masasından
kongre günlerinde 08:30 - 18:00 saatleri arasında her türlü bilgi ve desteği alabileceksiniz. Kongre
kurulum aşamasında alacağınız yardım için DEKON Kongre & Turizm kayıt deskine başvurmanızı
rica ederiz.

GENEL BİLGİLER & KURALLAR
1. Yukarıda yer alan sponsorluk faaliyetleri için sponsor firma ve DEKON Kongre & Turizm 		
arasında sponsorluk faaliyetine ilişkin sözleşme düzenlenecektir.
2. Stand alanının açık olduğu saatlerde, standınızın güvenliğinden stand yetkililerinizin sorumlu
olacağını, bilimsel program saatleri dışında ise kongre merkezinin güvenliğinin sorumlu 		
olacağını bildirmek isteriz. DEKON Kongre & Turizm maksimum güvenlik önlemi 			
alma çalışmalar içinde olsa bile stand alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana 			
gelebilecek kayıp,zarar, çalıntı olaylarında Dernek ve DEKON Kongre & Turizm sorumluluk
kabul etmez.
3. Stand alanı ve sponsorluk yapılan alanlar dışında şirket veya ürün tanıtımının yapılmamasını
önemle rica ederiz.
4. Stand alanında tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları rahatsız
etmeyecek, firmaların görüntülerini kapatmayacak şekilde kullanılmasını rica ederiz.
5. Stand alanında ikram edilecek veya dağıtılacak tüm yiyecek & içecek malzemeleri için
DEKON Kongre & Turizm’e kongre öncesinden bilgi vermenizi rica ederiz.
6. Stand alanında kullanılacak teknik ekipman talepleriniz için DEKON Kongre & Turizm’e 		
başvurmanızı rica ederiz.
7. Stand alanına dışarından ikram veya yiyecek & içecek kabul edilmeyecek olup, ikram 		
talepleriniz için DEKON Kongre & Turizm’e başvurmanızı rica ederiz.
8. Stand kurulum ve demontaj saatleri, kongrenin bilimsel ve sosyal programına göre 			
düzenlenecek olup, bu saatlere uyulması konusunda şimdiden hassasiyetinizi rica ederiz.
9. Stand alanı olarak belirlenmiş alandaki ölçülerin dışına çıkılmaması konusunda hassasiyetinizi
rica ederiz.
10. Kongre Merkezinin duvarlarına DEKON Kongre & Turizm’e bilgi vermeden herhangi bir 		
dökümanın asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.
11. Kongre Merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra
zarar veren firmadan tahsil edilecektir.
12. DEKON Kongre & Turizm sponsorluk ve stand malzemelerinin kongre merkezinde teslim 		
alınması veya kongre bitiminde firmaya gönderilmesi veya teslimatından sorumlu değildir.
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MALİ KOŞULLAR
1. Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
2. Firmaların talep ettikleri stand veya sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk 		
sözleşmesi düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile belirlenecek tarihte sponsorluk 			
ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
3. Ödemeler aşağıda belirtilen hesap numarasına, banka havalesi yolu ile yada
DEKON Kongre & Turizm ile irtibata geçilerek kredi kartı ile yapılabilir.
4. ACE 2014 banka hesap numaraları

HESAP NUMARASI
Banka Adı
Şube Adı
Hesap Adı
IBAN

: T.Garanti Bankası AŞ.
: Esentepe Şb. (347)
: Dekon Kongre ve Tur.Hiz.AŞ.
: TR64 0006 2000 3470 0006 2989 54
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