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17.

SAD - SAĞLIK
AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

“Sağlıkta Dijital Dönüşüm 
ve Yapay Zekâ Uygulamaları"

Ana Tema;

7.ULUSLARARASI

“Ana Tema; 
“Sağlıkta kalite uygulamalarında ulusal ve 
uluslararası stratejiler, kalite maliyetleri ve 
hasta güvenliğinde sıfır haraya doğru”

ISHQ

30 Nisan-03 Mayıs 2023

Simena Comfort Family Hotels ,
 Çamyuva, Kemer-ANTALYA
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ANA SPONSORLUK  80.000 TL   

- Bir adet ANA SPONSOR kabul edilecektir.  
- Ana sponsor, Kongre bütün iletişiminde, diğer destekçilerin önünde ve temel markalar olarak konumlandırılacaktır. Kongre önce si ve 
sonrası her türlü yazılı, işitsel ve görsel medyadaki PR ve tanıtım çalışmalarında Ana Sponsor’un adına, logosuna yer verilec ektir.  
- Kongre web sayfasında ana sponsorun logosu yer alacak ve link sağlanacaktır.  
- Sahne üzerlerinde ve sahne gerisinde ana sponsorun logosuna yer verilecektir.  
- Kongre sırasında dağıtılacak Kongre tanıtıcı broşürlerin tamamında logosu yer alacaktır.  
- Otelin çeşitli köşelerine konulacak olan Kongre programlarında logosu yer alacaktır.  
- 15 m2 Stand alanı tahsis edilecek ve Kongre alanına ve Otel Fuayesine bayrak asması sağlanacaktır.  
- Kongre sırasında yapılacak törende plaket verilecektir.  
- Kongre alanında danış ma masalarına logosu konulacaktır.  
- Bir Adet Double Oda Ücretsiz tahsis edilecektir.  

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU  
55.000 TL  - YEMEKLİ  

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU/ 35.000 TL  - 
YEMEKSİZ                                                                                                               

 Bir gala yemeği sponsorluğu olup kongre katılımcıları için özel bir salonda verilecek akşam yemeğinde, sponsor olan firmanın bayrak ve  
flamalarının asılmasını, web sayfasında, bütün duyuru ve program kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır. Yemek Esnasın da törenle 
Plaket verilecektir.  

KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU  25.000 TL                                                                                                                                           
Kongre  çantası üzerinde Kongre isminin yanı sıra Firma ismi de yer alacak olup, çantaya sponsor olan firmanın bloknot ve kalem gibi 
promosyon materyalleri konacaktır. * Bu sponsorluk web sayfasında, ana sahne, sponsor logolarının teşhir edildiği yerler, bütün du yuru ve 
program kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır.  

SUNUM SPONSORLUĞU  12.000 TL                                                                                                                                                             
Workshop odalarında sunum sponsoru olan firmaya özel sunum imkanı, ayrıca büyük oturumlarda belli bir süre konuşma imkanı 
sağlanacaktır. Kongre için hazırlanan web sayfasında sunum sponsorunun logosuna da yer verilecek olup, ayrıca bütün duyuru ve  program 
kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır.  * Oturum odasında 2 adet bayrak asma imkanı sağlanacaktır.     

YAKA KARTI KORDONU SPONSORLUĞU  18.500 TL  
Kongre katılımcılarının tamamına ve Kongre alanlarındaki tüm görevlilere yaka kartı verilecektir.  
Yaka kartı kordonu 1000 adet hazırlanacak ve üzerinde sponsor firmanın ismi yazılacaktır.  Tüm görevliler ve katılımcılar Kongre boyunca bu 
yaka kartlarını boyunlarında bulunduracaklardır.  Kongrede teşekkür plaketi sunulacaktır.  

COFFE BREAK SPONSORLUĞU  8.000 TL - Günlük                                                                                                                                                  
Bir günlük kahve molası sponsorluğu olup gün boyunca en az 800 kişilik sürekli çay -kahve servisi yapılacaktır.  
Çay-kahve servisleri esnasında bayrak ve flamaların asılmasını kapsamaktadır.  

İNTERNET MEDYA SPONSORLUĞU  10.000 TL                                                                                                                                                              
Kongre esnasında oluşturulacak İnternet Kafe kısmında PC ekranında Sponsor firmanın Logosu masa üstü görüntü olarak kalacaktır. Sunum 
Kontrol odasında Sponsor firmanın Flamaları olacaktır.  

ETKİNLİK SPONSORU  10.000 TL  
Kongre esnasındaki etkinlikler (tavla turnuvası, kareoke yarışması vb.)  Sponsor firmanın Logosu etkinlik alanına asılacak. K ongre ana sahne ve 
sponsorlar  masa üstü görüntü olarak kalacaktır. Sunum Kontrol odasında Sponsor firmanın Flamaları olacaktır.  

STANDLI KATILIM  10,000 TL  
Kongre merkezinin stand alanı olarak kullanılması öngörülen fuaye alanı; 6 m2 (2M x 3 M) standlar  şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Firmalar 
birbirlerini takip eden bölümleri alarak kendilerine ait bu alanları arttırabileceklerdir.  

İNSERT SPONSORLUĞU  5,000 TL  
Sadece kongre çantası içerisine firma tanıtım broşürlerinin konulmasını kapsamaktadır.  Stand yada konaklamayı kapsamamaktadır.  

 



KAYIT ve İLETİŞİM

Kongre Yeri;

SPONSORLUK DOSYASI
www.qps-antalya.com www.hcs-antalya.org
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