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FDI 2013 İstanbul
k l
Değerlil Destekçilerimiz,
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi’ni 28-31 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirecek olmaktan
ve bu dev organizasyonu nihayet Türkiyemize kazandırmaktan büyük bir heyecan ve onur duymaktayız.
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan bu kongre ulusal ve uluslararası alanda, bu alana ilgi duyan tüm kişi ve
kurumların yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.

Açılış törenleri; devlet başkanları, başbakan, kral ve kraliçelerce yapılan, Paris, Hong Kong, Londra, Roma,
Singapur, Barselona, Mexico City ve Viyana gibi dünyanın en önde gelen şehirlerinde gerçekleşen FDI
kongreleri; yüzyıllık geleneğe sahip dünyanın en prestijli kongreleridir.
T.C. Cumhurbaşkanı’nın himayesi; Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve dişhekimliği
fakülteleri, bilimsel dernekler, Dişsiad, ağız ve diş sağlığı endüstrisi, Dişhekimleri Odalarımızın katkılarıyla ulusal
bir seferberlik içerisinde kongremizi gerçekleştireceğiz.
7500 dişhekiminin beklendiği ve 6500 m2 fuar alanına sahiplik yapacak, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük
organizasyonunda sizlerle birlikte olmak dileğiyle,

Prof. Dr. Taner Yücel
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi ve TDB Genel Başkanı

www.fdi2013istanbul.org
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Bugüne kadar TDB kongrelerinde birlikte bulunarak dişhekimliği sektörünü bugünlere taşıdık. Şimdi
önümüzde tarihi bir olanak bulunmaktadır. Dünya Dişhekimlerinin İstanbul’da buluşması toplum ağız ve diş
sağlığı bilincinin gelişmesi ve dişhekimliği sektörünün bilinirliğine önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Dünden Bugüne
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
Dişhekimlerinin meslek örgütü olan Türk Dişhekimleri Birliği, 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kuruldu.
Genç bir meslek örgütü olan Türk Dişhekimleri Birliği’nin Genel Merkezi Ankara’da olup, kendisine bağlı 34 diş
hekimleri odası faaliyet göstermektedir.
Günümüz Türkiye’sinde 37’si devlet, 8’i de özel olmak üzere 45 dişhekimliği fakültesi mevcut olup, bu
fakültelerden 23’ünde eğitim sürdürülüyor. 2012 yılı itibariyle 23 dişhekimliği fakültesinde 2680 öğrenci eğitim
alıyor.

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

Türkiye’de, 2011 yılı verilerine göre, 24.203 dişhekimi kamu ve özel sektörde mesleğini icra ediyor.
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TDB, toplumun ağız ve diş sağlığı bilincinin yükselmesi için pek çok ulusal projeyi, kamu kurumları ve
dişhekimliği endüstrisiyle birlikte gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor.
TDB, dişhekimliği alanında yaşanan sorunların çözümü için başta DİŞSİSAD olmak üzere Diş Teknisyenleri
Odaları ve dişhekimliği dernekleriyle birlikte yaptığı çalışmaları sürdürüyor.
200 ulusal dişhekimleri birliğinin üye olduğu FDI; 500.000 dişhekimini temsil etmesi vasfı ile dünyanın en
büyük mesleki kuruluşları arasında yer almaktadır
Dünyada ve bölgesinde var olan uluslararası organizasyonlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmeye büyük
önem veren Türk Dişhekimleri Birliği, 1988 yılında Dünya Dişhekimleri Birliği’ne (FDI) üye oldu.
Türk Dişhekimleri Birliği; FDI Konseyinde Prof. Dr. Nermin Yamalık, FDI Kongre Komitesi Çalışma
Ekibinde(Congress Committee Task Team) Prof. Dr. Taner Yücel, FDI Eğitim Komitesi’nde Dr. Sarkis Sözkes ve FDI
İletişim ve Üye Destek komitesinde Dr. Duygu İlhan tarafından temsil edilmektedir

Türk Dişhekimleri Birliği, 1992 yılından beri düzenlediği
- 1.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 30 Eylül – 3 Ekim 1992 İZMİR
- 2.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 20 - 26 Haziran 1994 İSTANBUL
- Ulusal Dişhekimliği Kongresi 21-23 Eylül 1995 İZMİR
- 3.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 18-22 Haziran 1996 ANKARA
- 4.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 24-28 Haziran 1997 İSTANBUL

www.fdi2013istanbul.org

Uluslararası Dişhekimliği Kongreleri aracılığıyla dişhekimliği alanındaki bilimsel gelişmeleri meslektaşlarına
aktarmakta ve expodental etkinlikleri ile dişhekimliği teknolojisinin en yeni ürünleri tanıtılmaktadır. Yine
kongre kapsamında düzenlenen sempozyumlarda Türkiye’deki mesleki sorunların ulusal ölçekte tartışılmasına
öncülük etmektedir.
TDB; İstanbul’da başarı ile gerçekleştirdiği ve 2500 dişhekimi ile 120 firmanın yer aldığı kongrelerine ek olarak
Dünya Dişhekimliği kongresini de gerçekleştirerek dişhekimliği tarihine yeni bir sayfa daha eklececek.
Yurt içi ve yurt dışından 7500 dişhekiminin katılımının beklendiği, 6500 m2 alanda expo dental’in kurulacağı
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi ülkemize dişhekimliği açısından önemli olanaklar sunuyor.
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi; ülkemizde ağız ve diş sağlığının öneminin algılanmasında, endüstrinin
kurumsallaşması ve dışa açılmasında, dişhekimliği mesleğinin saygınlığının artmasında bir dönüm noktası
olacaktır.
Dünya Dişhekimlerinin İstanbul buluşması; önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak için bize olanak sunuyor.
Geleceğimizi birlikte örmek için sizleri FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde buluşmaya davet ediyoruz.

www.fdi2013istanbul.org
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- 5.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 23-27 Haziran 1998 BURSA
- 6.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21-26 Haziran 1999 İSTANBUL
- 7.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 19-24 Haziran 2000 MERSİN
- 8.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21-23 Haziran 2001 İSTANBUL
- 9.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 18-22 Haziran 2002 İZMİR
- 10.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 17-21 Haziran 2003 ANTALYA
- 11.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 17-22 Mayıs 2004 İSTANBUL
- 12.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 20-25 Haziran 2005 İSTANBUL
- 13.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 19-24 Haziran 2006 SAMSUN
- 14.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 11-16 Haziran 2007 İSTANBUL
- 15.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 30 Haziran-05 Temmuz 2008 İSTANBUL
- 16.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 22 - 27 Haziran 2009- İSTANBUL
- 17.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21 - 26 Haziran 2010 BURSA
- 18.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 23 - 28 Mayıs 2011 İSTANBUL
- 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28 Mayıs-02 Haziran 2012 ANKARA
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Dünya Dişhekimliği Kongresi Bilgileri ve
FDI 101. Yıl Kongresi Beklentileri
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2009
Singapur

2010
Brezilya

Uluslararası Delegeler

2011
Meksika

Ulusal Delegeler

2012
Hong-Kong

2013
İstanbul
Beklentiler

Firma Katılımı

Tarih
Yer

2009

2010

2011

2012

2013

Singapur

Brezilya

Meksika

Hong Kong

İstanbul
Beklentiler

Katılım sayısı

6,271

3,442

5,514

7,000

9,000

Sergi alanı

3,978 m2

3,602 m2

5,229 m2

3,897 m2

6,500 m2

Katılan Firma sayısı

234

160

200

213

225

Bilimsel toplantı sayısı

64

70

112

61

120

Bilimsel poster sayısı

90

423

121

369

400

Konuşmacı sayısı

100

135

128

62

90
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İstanbul Kongre Merkezi
2009 yılında açılan İstanbul Kongre Merkezi İstanbul – Harbiye’de Kongre Vadisi’nin merkezinde yer almaktadır.
Kongre Merkezi; otellerin yoğun olarak bulunduğu Taksim’e yürüme mesafesi olarak on dakika uzaklıktadır.

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

Firma katılımcıları ve sponsorlar, Kongre’den önce araştırma yapmak ve detaylı bilgi almak için sponsor ve sergi
sekreteryası ile (fdi2013@k2-events.com) iletişime geçebilirler.

www.fdi2013istanbul.org
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Bilimsel Programa Genel Bakış
28 Ağustos 2013, Çarşamba
07:45 – 08:45

Kahvaltılı Toplantı

09:00 – 12:30

Bilimsel Program

12:30 – 14:00

Uzmanına Sor/ Firma Sempozyumu

14:00 – 16:30

Bilimsel Program

29 Ağustos 2013, Perşembe
07:45 – 08:45

Kahvaltılı Toplantı

09:00 – 12:30

Bilimsel Program

12:30 – 14:00

Uzmanına Sor/ Firma Sempozyumu

14:00 – 16:30

Bilimsel Program

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

30 Ağustos 2013, Cuma
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07:45 – 08:45

Kahvaltılı Toplantı

09:00 – 12:30

Bilimsel Program

12:30 – 14:00

Uzmanına Sor/ Firma Sempozyumu

14:00 – 16:30

Bilimsel Program

31 Ağustos 2013, Cumartesi
07:45 – 08:45

Kahvaltılı Toplantı

09:00 – 12:30

Bilimsel Program

12:30 – 14:00

Uzmanına Sor/ Firma Sempozyumu

14:00 – 16:30

Bilimsel Program

16:30 – 17:00

Kapanış

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi için hazırlanan zengin bilimsel programda dişhekimliğinin tüm
disiplinlerine ait güncel konularda düzenlenmiş paneller, konferanslar, forumlar ve interaktif oturumlar yer alacaktır.
Bilimsel program beş salonda gerçekleşen paralel oturumlarda sürecektir. Sabah kahvaltılı toplantı oturumları, uzmanına
sor buluşmaları ve yılın değerlendirmesi gibi özel oturumlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca serbest bildiriler ve poster
tartışma oturumları ile katılımcılar, kongre programında yerlerini alacaklardır. Bu kongrede dişhekimlerinin yanı sıra
oral sağlık alanında çalışan tüm bireylerin ihtiyaçları da düşünülmüştür. Çeşitli alanlarda düzenlenen çok sayıda kurs ile
mesleğimizdeki yenilikleri takip edebilme ve pratik olarak kendimizi geliştirebilme imkanı da bulacağız.

www.fdi2013istanbul.org

Sponsorluk İmkanları
Lütfen sponsorluk imkanları için sponsorluk ve sergi sekreteryası ( fdi2013@k2-events.com) ile temasa geçiniz.
Aşağıda belirtilen tüm fiyatlara % 18 KDV eklenecektir.

FİRMA SEMPOZYUMU

EUR 15.000,ve her sandalye için EUR 40,-

Salon kirası: Farklı kapasitede toplantı salonları mevcuttur, lütfen tercih ettiğiniz salon büyüklüğü için ilgili K2
Kongre ve Etkinlik Hizmetleri ile iletişime geçiniz. (fdi2013@k2-events.com)

Firma sempozyumu sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•
•
•
•

Standart ses / görsel ekipman
Simultane tercüme teknik ekipmanı (Tercümanlar ayrıca bütçelendirilecektir.)
Kongre çantasında sempozyum tanıtım broşürü (Sponsor firma tarafından 1 sayfa şeklinde hazırlanacak
olup A4 boyutlarında veya daha küçük olması gerekmektedir.)
Sempozyum duyurusu, program kitapçıkları , cep programı ve kongre web sayfasında duyurulacaktır.
Toplantıda yer alacak, 2 sempozyum konuşmacısının kayıtları ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

SUNUM KONTROL ODASI

EUR 30.000,-

Kongrenin bilimsel programında yer alan ve dünyaca bilinen davetli konuşmacılar bu salonu sunumlarını
düzenlemek için kullanacaktır. Sunum kontrol odası ağ bağlantı imkanlarının arttırıldığı bir salon olarak
hazırlanacaktır. Salonda servis edilmesi istenen yiyecek-içecek hizmetleri ayrıca fiyatlandırılacaktır.

Sunum kontrol odası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•
•
•

Salon İsmi “SPONSOR” Sunum Kontrol Odası” şeklinde duyurulacaktır.
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.
Davetli konuşmacılara ve abstract sahiplerine gönderilen resmi davetiye ve bilgilendirme
mektuplarında , sponsor firma ismi kullanılacaktır.
Sponsor firma sunum kontrol odasında promosyonel ürünler sergileyebilir. ( Bayrak, mouse pad, roll-up vb.)
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.

www.fdi2013istanbul.org
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Kongre katılımcılarına “yeni” ürünlerinizi ve firmanızın gelişmelerini duyurmanın en iyi yolu firma
sempozyumlarıdır. Kongre katılımcılarını öğle yemeği sırasında düzenleyeceğiniz firma sempozyumuna davet
edebilirsiniz. Firma sempozyumları ile ilgili tüm bilgiler, Kongre web sayfası ve kongre kitapçıklarında yer
alacaktır.
Firma Sempozyumu için öğle yemeğinde kullanılacak olan yemek fişleri sponsor firma tarafından
hazırlanacaktır.
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KONGRE WEBCAST SPONSORLUĞU

EUR 50.000,-

Tüm bilimsel oturumların internet üzerinden yayınlanmasını içerir.
Bilimsel programdaki tüm oturumlar da video ve ses kaydı yapılacaktır. İşlendikten sonra, ilgili oturumlar
konuşmacının görüntüsü, sesi ve sunumu ile birlikte kongre resmi web sitesinden ve talep edilirse sponsor
web sitesinden yayınlanacaktır.

Kongre internet yayını sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•
•
•

Bilimsel programda yer alan tüm oturumlar kongre web sayfası ve sponsor firma web sayfası üzerinden
yayınlanacaktır.
Yayınlanan tüm oturumlar Kongre’den sonra 1 yıl süre ile online olarak erişime açık olacaktır.
Yayının yapılacağı sayfa, sponsor firmanın talepleri doğrultusunda hazırlanacaktır.
Kayıtlı katılımcılara yayın ile ilgili bir adet hatırlatma duyurusu göderilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

FİRMA MİSAFİR ODASI SPONSORLUĞU

EUR 25.000,-

Kongre merkezi içinde “firma misafir odalarına” yer verilicektir.
Sergideki firmalar / sponsorlar için limitli sayıda bulunacaktır. Sergideki firmalar/sponsorlar davetlilerin ilgisini
çekecek her türlü aktiviteyi bu alanda organize edebilecekler fakat kongre bilimsel programı ile çakışabilecek
aktivitelere izin verilmeyecektir. Rezervasyonlar talep sırasına göre yapılacaktır.

Firma misafir odası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

•
•
•
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Kongre süresince odanın kirası( Kurulum günü: 27 Ağustos)
Sergi alanından, firma misafir odasına yapılacak olan yönlendirmelerde firma logosu yer alacaktır.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

MOBİL KONGRE UYGULAMASI SPONSORLUĞU

EUR 20.000,-

Mobil kongre uygulaması kongre bilgileri ve kongre ajandasını içermektedir. Uygulama kongre ve
oturumlarının bilgilerini, son haberleri barındıran ve sosyal medya üzerinden bilgi paylaşan interaktif bir
araçtır. Bahsi geçen uygulamalar çeşitli akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda işlev görebilecektir.

Mobil kongre uygulaması sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•
•

Blackberry, Android ve Iphone uygulamaları için açılış ekranında sponsor logosu yer alacaktır.
Uygulamanın her sayfasında sponsor logosu yer alacaktır.
Genel e-posta listesine üç kez bilgilendirme e-mail gönderimi yapılacaktır.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

İNTERNET KÖŞELERİ SPONSORLUĞU

EUR 30.000,-

Katılımcıların ve sergideki firmaların kullanabileceği farklı iki adet internet köşesi sponsorluğu mevcuttur.
İnternet köşeleri katılımcıların en çok “uğrayacakları” yerlerdendir. Toplantı salonlarının bulunduğu alanda bir
adet ve sergi alanında bir adet olmak üzere toplam iki adet internet köşesi hazır bulunacaktır.
İnternet köşesi sponsorlukları, sponsorluklar arasında en yüksek görünürlüğe sahip olanlardandır.

Internet köşesi sponsorluğuna dahil olanlar:
•
•
•
•

“Firma Adı internet Köşesi”şeklinde sponsorun adı yazılacaktır.
Internet köşesi dekorasyonunda sponsor logosuna yer verilecektir.
Kongre merkezi yönlendirmelerinde sponsor firma logosuna yer verilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

www.fdi2013istanbul.org

KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU

EUR 50.000,-

Tüm kayıtlı katılımcılara verilmek üzere kongre çantası hazırlanacaktır.
Sponsorluklar arasında kongre çantası sponsorluğu en çok tercih edilenlerden biridir.
Çantanın görünen yüzündeki sponsor logosu, sponsorluğu kongreden daha uzun süre hatırlanır kılacaktır.

Kongre çantası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•

Çanta kapağında (ön veya arka) sponsor logosu yer alacaktır.
Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet A4 boyutlu insert ekleme hakkı
verilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

KONGRE ÇANTASI (ÇİFT LOGOLU)

EUR 30.000,-

Ortak kongre çantası sponsorluğu ancak tek firmanın çanta sponsorluğunu üstlenmemesi durumunda
uygulanabilir. Çantanın görünen yüzündeki sponsor logosu, sponsorluğu kongreden daha uzun süre
hatırlanır kılacaktır.
Ortak Kongre çantası sponsorluğuna dahil olan hizmetler

Ortak Kongre çantası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
Çanta kapağında (ön veya arka) sponsor logosu yer alacaktır.
Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet A4 boyutlu insert ekleme hakkı verilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

KONGRE ÇANTASINA BROŞÜR/ÜRÜN

EUR 5.000,-

Çanta içinde A4 boyutunda, maksimum 4 sayfadan oluşabilecek insert eklenmesini içerir.
(Insert sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.)
Katılımcıları kongre çantasına koyacağınız davetiyelerle, düzenlediğiniz özel etkinliklere veya stantınıza davet
edebilirsiniz. Çantadaki insert A4 ebadında 4 sayfa ile sınırlıdır veya bunun yerine küçük hediye ve promosyonel
ürünler de kullanılabilir.

YAKA KARTI VE YAKA İPİ SPONSORLUĞU

EUR 50.000,-

Kongre isim kartlarının ipinde ve ön yüzünde ve sponsor logosunun basılması
Her katılımcı veya fuar yetkilisinin taşıyacağı yaka kartları ve yaka ipleri sponsorluk öğeleri arasında en fazla
görünür olanlardandır.

Yaka kartı ve yaka ipi sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•

Sponsor firmanın logosuna yaka kartı ve yaka iplerini üzerinde yer verilecektir.
(Boyut ve tasarım organizatör tarafından onaylanmalıdır.)
Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet A4 boyutlu insert koyma hakkı verilecektir.
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

www.fdi2013istanbul.org
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PERSONEL TİŞÖRT SPONSORLUĞU

EUR 30.000,-

Kongre’de görev alacak personelin giyeceği tişört sponsorluğu
Üzerinde sponsor logosu olan tişörtleri bilimsel toplantı salonlarında, fuayelerde ve fuar alanında çalışan
100’ün üzerinde personel giyecektir. İdari personel hariç, bilimsel toplanı salonlarında, fuayelerde ve
EXPODENTAL’ de çalışacak 100’ün üzerinde personelin giyeceği tişörtlerin önüne sponsor logosu, arkasına
kongre logosu basılacaktır.

Personel tişört sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•

Göğüs üstünde max. 50 cm² alanda basılı sponsor logosu yer alacaktır.
Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet A4 boyutlu insert ekleme hakkı
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

Tişörtlerin tasarımı, rengi ve üretim kalitesi organizasyon komitesinin onayı alınarak belirlenecektir.

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU

EUR 30.000,-

29 Ağustos 2013 Perşembe akşamı, kongre gala yemeği gerçekleştirilecektir. Yüksek katılım gerçekleşmesi
amacı ile gala yemeği biletleri indirimli fiyattan satışa sunulacak olup, gala yemeğinde canlı müzik de yer
alacaktır. Gala yemeğine kongre düzenleme kurulları ve konuşmacılar davetli olarak katılacak olup, tüm kongre
katılımcılarına davetiye satışı yapılacaktır.

Gala yemeği sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

•
•
•
•
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Gala yemeği alanında sponsor firmanın flamaları yer alacaktır.
Yemek masalarının üzerine koyulacak olan masaüstü bayraklarda sponsor firmanın logosuna yer verilecektir.
Gala yemeği için sponsor logolu özel davetiye üretilecektir.
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.

BOĞAZ TURU SPONSORLUĞU

EUR 20.000,-

30 Ağustos 2013 Cuma akşamı, yemekli Boğaz Turu organizasyonu gerçekleştirilecektir. Tüm kongre
katılımcılarına “indirimli” fiyattan satışa sunulacaktır. Katılım sayısına göre tekne tipi ve sayısı değişkenlik
gösterebilecektir.

Boğaz turu sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•

Tekne veya tekneler, sponsor firmanın istekleri doğrultusunda ve kongre organizasyon komitesinin onayı
ile süslenecektir.
Boğaz turu için sponsor logolu özel davetiye üretilecektir.
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.

FDI VIP SALONU SPONSORLUĞU

EUR 15.000,-

Kongre merkezinde FDI misafirlerinin ağırlanacağı ve FDI yetkililerinin özel toplantılar düzenleyeceği bir VIP
salonu bulunacaktır. Bu VIP salonunun dekorasyonu ve ikramlar için sponsorluk alınacaktır.

FDI VIP salonu sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•
•

VIP Salonunun firma logosu ve renkleri ile “makul düzeyde” dekore edilebilecektir.
VIP Salonunda firma ürünlerine ve ürün maketlerine yer verilebilecektir
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.

www.fdi2013istanbul.org

ELEKTRONİK DUYURU EKRANI SPONSORLUĞU

EUR 15.000,-

B2 Katında yer alacak olan plazma tv’lerden kongre bilimsel programı, genel bilgiler, duyurular yayınlanacaktır.
Bu plazma tv’lerde firma tarafından hazırlanacak olan bir görsel tüm kongre boyunca yayınlanabilecektir.

Elektronik duyuru ekranı sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•

Plazma Tv’lerde firmanın hazırlayacağı ilan/görsel yayını
Kongre program kitapçıkları ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma logosu yer alacaktır.

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU

EUR 10.000,-

Kongre merkezindeki yer alacak tüm yönlendirmelerin sponsorluğunu kapsamaktadır.
Katılımcılar kongre alanında yönlendirmeleri takip edecektir. Sponsorların kongre alanındaki tüm
merdivenlerde /asansörlerde görünürlüğü olacaktır. Tüm yönlendirmelerde sponsor logosuna yer verilecektir.

Yönlendirme sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•

Tüm yönlendirmenin üzerinde sponsor logosuna alan verilmesi
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

KONGRE BANNER SPONSORLUĞU

EUR 20.000,-

Kongre merkezinin dışında, (iki farklı konumda) ana girişte ve dış alanda sergilenmek üzere hazırlanacak
kongre banner sponsorluğunu içermektedir.

Kongre banner sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•

Kongre alanı dışında 2 ana bannerda basılı sponsor logosuna yer verilmesi
Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

ÜRÜN SERGİLEME

EUR 15.000,-

Bilimsel toplantıların yapılacağı katta (B2) ürün sergileme alanı oluşuturulacak olup bu alan 3 adet firma ile
sınırlandırılacaktır.
Firmalar toplantı salonlarının bulunduğu katta diğer sergi firmalarından bağımsız olarak ürünlerini sergileme
imkanı bulacaktır. Sponsor firmaya bir masa ve iki ürün maketi sergileme hakkı verilecektir. Özellikle ”yeni çıkan
ürünler” için yüksek görünürlüğe sahip bir sponsorluk aktivitesidir.

Ürün sergileme sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
• Ürün yerleştirilecek 1 adet sergi masası sağlanacaktır.
• B2 katında ürün maketi sergilenebilmektedir. ( Max. boyut 1 metre genişlik/ yükseklik)
Tüm üretim bedeli sponor tarafından karşılanacaktır.

ROLL-UP SPONSORLUĞU

EUR 2.000,-

Kongre alanının girişinde roll-up üzerinde basılı firma reklamı (Belirtilen sponsorluk bedeli 1 adet roll-up içindir)
Markanızın tanınırlığını şirket profilini kongre merkezi girişine koyulacak roll-up’lara basarak arttırabilirsiniz.

Roll-up sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
•
•

Kongre giriş katında üzerinde şirket logosu olan 80 cm x 200 cm afiş
Tüm üretim bedeli sponsora aittir.

www.fdi2013istanbul.org
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Katılımcılar kongre merkezine ulaştıklarında kongre ile ilgili ilk görecekleri öge kongre bannerı olacaktır.
Bannerlar kongre alanının her iki tarafından görülecek şekilde farklı iki konuma yerleştirilecektir.
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BASILI MALZEME REKLAMLARI
Çeşitli

Lütfen basılı material reklamları için aşağıdaki tabloya bakınız.
Ön kapak içi
İçinde herhangi bir yer

Renkli, tam sayfa ilan
Renkli, tam sayfa ilan

EUR 8.000,EUR 5.000,-

Arka kapak içi
Arka kapak

Renkli, tam sayfa ilan
Renkli, tam sayfa ilan

EUR 6.000,EUR 12.000,-

Ön kapak içi

Renkli, tam sayfa ilan

EUR 8.000,-

Fuar Kataloğu

İçinde herhangi bir yer
Arka kapak içi
Arka kapak

Renkli, tam sayfa ilan
Renkli, tam sayfa ilan
Renkli, tam sayfa ilan

EUR 5.000,EUR 6.000,EUR 12.000,-

Kongre Cep
Programı

Arka sayfa kapağı

Renkli ilan

EUR 15.000,-

Kitap ayracı

5 x 21cm

Renkli ilan, tüm yüzlerde

EUR 5.000,-

Kongre Program
Kitabı

ÇAY / KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU

EUR 10.000,-

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

Kongre boyunca dört adet çay/kahve molası sponsorluğu mevcuttur.
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Firmaların bir tam günün çay/kahve molalarını üstlenme imkanı olacaktır.
Bilimsel program içindeki iki resmi kahve molası (bir günlük) sponsora ithaf edilecektir. Kongre alanındaki tüm
çay/kahve kağıt bardakları (cash bar’lar dahil olmak üzere) üzerinde sponsorun logosu ile üretilecektir.
Çay/kahve molası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:
• 2 adet çay/kahve molası
• Üzerinde sponsor logosu olan kağıt çay/kahve bardağı (organizatör tarafından üretilen)
• Kokteyl masaları ve çay/kahve istasyonlarında masa üstü sponsor bayrağı bulunması
• Kongre program kitapçıkları, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

ÖZEL TASARIM SPONSORLUKLARI

K2 İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Kongrede organizasyonunuzu temsil etmek ile ilgili başka özel talepleriniz var ise, lütfen sponsorluk ve sergi
sekreteryası ile iletişime geçiniz. (fdi2013@k2-events.com)

POSTER ÖDÜLLERİ

K2 İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Detaylar için K2 ile iletişime geçiniz.

OTEL KAYIT MASALARI

K2 İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Detaylar için K2 ile iletişime geçiniz.

KONUŞMACI RESEPSİYONU
Detaylar için K2 ile iletişime geçiniz.

www.fdi2013istanbul.org

K2 İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Fuar Alanı
FUAR ALANI İLE İLGİLİ BİLGİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuar Yerleşim Planları 2 dosya olarak ekte sunulmaktadır.
Fuar, İstanbul Kongre Merkezi’nin B4 ve B5 katlarında gerçekleştirilecektir.
Fuar Planı A, B ve C olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. A ve B bölümünde izin verilen stant yüksekliği
2.5 metre, C bölümünde ise 5 metredir.
Aşağıda belirtilen stant kiralama ücretlerine, standart stant kurulumu dahildir. Yalnızca boş stant alanı
kiralamak isteyen katılımcılara, belirtilen fiyatlar üzerinden %10 indirim yapılacaktır.
DİŞSİAD üyesi firmalara m² başına; belirtilen fiyattan %10 indirim yapılacaktır.
Ödemelerde 20 m² ye kadar 2 taksit, 20-60 m² arası 3 taksit, 60 ve üzeri m² taleplerde 4 taksit yapılacaktır.
Ödemelerde /taksitlendirmelerde o günkü Merkez Bankası satış kuru geçerli olacaktır .
Kongre ile ilgili tüm bilgileri www.fdi2013istanbul.org adresinden ulaşılabilir.
Tüm fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.

1 Mart 2013’ten önce

A Alanı
Yükseklik = 2,5m

B Alanı
Yükseklik = 2,5m

C Alanı
Yükseklik = 5m

Ada ve Yarımada Stant

350 EUR

400 EUR

460 EUR

Köşe Stant
Ara Stant

330 EUR
300 EUR

360 EUR
330 EUR

420 EUR
410 EUR

1 Mart 2013’ten sonra

A Alanı
Yükseklik = 2,5m

B Alanı
Yükseklik = 2,5m

C Alanı
Yükseklik = 5m

Ada ve Yarımada Stant

420 EUR

480 EUR

550 EUR

Köşe Stant

400 EUR

440 EUR

510 EUR

Ara Stant

370 EUR

410 EUR

500 EUR

Herhangi bir sorunuz olması halinde FDI 2013 Sponsorluk ve Sergi Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz.
(fdi2013@k2-events.com)

www.fdi2013istanbul.org
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FDI 2013 ve EXPODENTAL 2013
Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi
TÜRK DİŞHEKIMLERI BİRLİĞİ FUAR VE
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
TDB – Türk Dişhekimleri Birliği Kongre Ofisi
Cumhuriyet Cad. Safir Apt. 203/1, Harbiye 34367 İst.

Firma Adı:

:

Yetkili Kişi

:

Görevi

:

Telefon

:

E-mail

:

Fatura Bilgileri

:

Tel
: 0212 219 6645 / 0212 230 2907
Faks : 0212 232 0560
Web : www.tdb.org.tr
E-mail : congress@fdi2013istanbul.org

GSM :

Faks :

STANT BİLGİLERİ
Stant tipi :

Standart Stant

Özel Yapım Stant
Stant Alanı(m2):

Stant no :

ÖDEME BİLGİLERİ

FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi

Sözleşme imzalandığı tarihte %40’lık peşinat kısmının aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından herhangi
birine yatırılması ve bakiyenin aşağıda belirtilen ödeme planına göre Türk Dişhekimleri Birliği Kongre Merkezi’ne
ulaştırılması gerekmektedir.
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Ödeme Planı

Vade

Tutar / EUR

Kiralanan toplam m²

Peşinat

EUR

Birim m² bedeli / EUR

EUR

Vade 1

EUR

Toplam kiralama ücreti / EUR

EUR

Vade 2

EUR

KDV (%18) / EUR

EUR

Vade 3

EUR

Genel Toplam / EUR

EUR

Banka Hesap Bilgileri
Hesap
: TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ FUAR VE
ORGANİZASYONU LİMİTED ŞİRKETİ
Banka
: GARANTİ BANKASI A.Ş.
Şube
: CİHANGİR ŞUBESİ (575)

Swift kodu
Hesap TL
IBAN TL
Hesap EUR
IBAN EUR

: TGBATRISXXX
: 6299151
: TR49 0006 2000 5750 0006 2991 51
: 9096327
: TR12 0006 2000 5750 0009 0963 27

Ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro efektif satış kuru baz alınacaktır. Zamanında yapılamayan
ödemelerde, her ay için %5 vade farkı tahakkuk ettirilir.

İMZA VE KAŞE

www.fdi2013istanbul.org

TARİH

FDI 2013 ve EXPODENTAL 2013
Anlaşma Koşulları ve Sözleşme

MADDE 2 - Adı geçen fuarda müşteri olarak yer alabilmek için
sözleşmenin eksiksiz doldurularak ve stant ücretinin % 40 peşinatının
banka havalesi ya da nakit olarak TDB Fuar ve Organizasyon LTD.
ŞTİ. hesabına yatırılması gerekmektedir. Sözleşmenin aslı; banka
dekontu Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203 K.1 D.1 Harbiye/İstanbul
adresindeki Kongre Organizasyon Merkezine ulaştıktan sonra
müşteriye teslim edilir.

MADDE 10 - Kira tutarı dışında kalan ve ancak Müşterinin talep
etmesi durumunda ücret karşılığında yerine getirilecek hizmetler:
- Telefon hattı bedeli.
-

Elektrik hat çekim bedeli.

-

İnternet bağlantısı

-

İkram hizmetleri (Fuar merkezine dışarıdan yiyecek-içecek
maddesi sokmak yasaktır.)

-

Fuar kataloğu ilanı

-

Kongre Kitapçığı ilanı

-

Plazma reklam

-

Gazete ilanı

MADDE 3 - Müşteri, mücbir sebepler dışında sözleşmede belirtilen
taksitlerden birini ödemediği takdirde, kalan tüm borç muaccel
olur ve alacaklı tarafından talep ve dava hakkı doğar ya da uyarıya
gerek kalmaksızın Müşteri’nin sözleşmesi iptal edilir ve o ana
kadar ödenmiş olan taksitler TDB’ye zararın kanıtlanması koşulu
olmaksızın irat kaydedilir.

-

Broşür ilanı

-

Ek stant malzemeleri

-

Güvenlik

-

Host, Hostes

MADDE 4 - Başvuru formunu imzalayan Müşteri, katılma koşullarına
ve hazırlanan fuar takvimine aynen uymakla yükümlüdür.

MADDE 11 - Stantın iç dekorasyonunu Müşteri, masraflarını
karşılayarak kendisi yaptırır. Fuarın açılışından kapanışına kadar
kendi stantında teknik ve ticari bilgi verebilecek nitelikli bir eleman
bulundurmakta Müşterinin yükümlülükleri arasındadır.

MADDE 5 - Müşterinin yükümlülüğü, başvuru formunu imzalamasıyla
başlar. Sözleşmenin imzalanmasından sonra fuara katılmayı
reddetmesi, Müşteriyi yükümlülüklerinden kurtarmaz.

MADDE 6 - TDB, kendi kuracağı standlar için fuar alanını, stantlara
bölünmüş, elektrik donanımı sağlanmış ve her 3m2 için 100
Watt’lık bir spot takılmış olarak kullanıma hazır hale getirecektir.
Müşteriye kiralanacak stant, fuar alanı krokisinde işaretlenecek,
numarası, boyutları, fiyatı ve ödeme koşulları da başvuru formunda
gösterilecektir. Müşterinin firma adı, stanta tek tip yazı karakteriyle,
ziyaretçilerin rahatlıkla görüp okuyabilecekleri şekilde TDB
tarafından yazılacaktır.

MADDE 7 - Müşteri, kiraladığı stantın varsa özel dekorasyon projesi
için TDB’nin onayını almak zorundadır. TDB projeyi denetlemek
ve uygunluğunu sağlamak için gerekli düzenlemeyi yapmaya
yetkilidir. Kiraladıkları alanı özel stant yaptıracak olan firmalar; bu
stantlarının planlarını ve hangi stant firması ile çalıştıklarını TDB
Kongre Organizasyonuna 1 Ağustos 2013 tarihine kadar bildirmek
zorundadırlar.

MADDE 8 - TDB, fuar alanı sahiplerinin talebi üzerine veya herhangi
geçerli bir sebepten dolayı stant alanının planını yeniden düzenleme
ve stantın yerini değiştirme hakkına sahiptir.
MADDE 9 - Fuar kira ücretlerinin hesaplanmasında, 1 m2 birim olarak
alınacaktır. Ücret, TDB tarafından yerine getirilecek şu hizmetleri de
içerir:
- TDB tarafından kurulacak standart stantlarda; 1 adet masa, 2
adet sandalye, her 3 m2’ye 1 adet 100 watt’lık spot, standart vinil
kesim, firma adının stanta yazılması,
-

Danışma bürosu hizmetlerinin sağlanması,

-

Fuar alanı içinde güvenliğin sağlanması ve genel alanların
temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi. (Stant içlerinin temizliği
müşteriye aittir.)

-

Fuar kataloğunun bastırılması ve ilgili yerlere dağıtılması,

-

Fuar kataloğunda 100 kelimelik firma tanıtım yazısı (Türkçe ve
İngilizce)

MADDE 12 - Stantlarını kendi kuracak olan firmalar, fuar alanına
hazırlık için 26 Ağustos 2013 Pazartesi saat 09:00’dan itibaren
giriş yapabilirler. Stant kurulum hizmeti TDB tarafından sağlanan
firmalar ise 27 Ağustos 2013 Salı saat 09:00’dan itibaren stant
düzenlemelerini yapabilirler. 27 Ağustos 2012 Salı saat 20:00’ye
kadar tüm yerleşim tamamlanır. Fuar 28-29-30-31 Ağustos 2013
tarihlerinde saat 09:00 – 18:30 arası açık kalacaktır. Fuar süresince
sergilenecek ürünlerin üstü kapatılmamalı ve fuar görevlileri
stantında bulunmalıdır. Sergilenen ürünler 31 Ağustos 2011
Cumartesi günü saat 16:30’dan sonra kaldırılabilir.

MADDE 13 - Fuar kapanışının olduğu gün olan 31 Ağustos 2013
Cumartesi günü bütün stantlar saat 24:00’e kadar boşaltılmış
olacaktır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan mallar ve malzemeler
TDB görevlileri tarafından fuar alanı dışına çıkarılacaktır. Bunun
için önceden Müşteriye uyarıda bulunulmayacaktır. Doğacak
zararlar Müşteriye ait olduğu gibi yapılacak masrafların ödeme
yükümlülüğü de Müşteriye aittir.

MADDE 14 - TDB tarafından üstlenilen fuar organizasyonunun
tamamı veya bir bölümü; mücbir sebepler, hükümet ve resmi
makamların muameleleri, mülk haklarının kullanılamaması
hali, harp, grev, lokavt, salgın hastalık, karantina, terör vb. gibi
sebeplerden birinin meydana gelmesi durumunda TDB hiçbir
sorumluluk yüklenmeyecektir. Bunların dışında TDB tarafından
gerçekleşecek bir iptal durumu oluşması durumunda ücret iade
edilecektir.

MADDE 15 - Sözleşme imzalandıktan sonra Müşterinin sözleşmeyi
feshetmesi, kendisine ayrılmış olan stant alanını küçültme talebinde
bulunması ve stant alanını başka bir firmaya devretmesi, birlikte
kullanması ve satması mümkün değildir. İptal koşulları;
•

1 Şubat 2013 tarihinden önce yapılan iptallerde, kira bedelinin
%90’ı iade edilir.

•

1 Şubat 2013 ile 1 Nisan 2013 tarihleri arası yapılan iptallerde,
kira bedelinin %50’si iade edilir.

•

1 Nisan 2013 tarihinden sonra yapılan iptallerde iade yapılmaz.
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MADDE 1 - Fuara katılmak için başvuru formunu imzalayan kuruluş
(MÜŞTERİ) ve Türk Dişhekimleri Birliği Fuar ve Organizasyon Ltd. Şti.
ve alt yüklenicisi Kaiki Kongre Yönetimi ve Turizm A.Ş. (TDB) olarak
anılacaktır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi, tarafların bütün katılma
koşullarını aynen kabul etmelerine bağlıdır.
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• Tüm iptaller TDB’ye yazılı olarak yapılmalı ve iptalin onaylandığı
bilgisi yazılı olarak alınmalıdır. Aksi halde iptaller geçerli sayılmaz.
MADDE 16 - Fuar başvuru formunu TDB’ye ulaştıran her Müşteri
bu maddelerin hepsini peşinen kabul eder. Bu maddelerde
yer almayan durumlar için TDB ek kararlar alabilir. Müşteri bu
ek kararlara uymak zorundadır. Tarafların anlaşmazlığı halinde
İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu konuda TDB
Ticari Defter ve kayıtları ile müstenidi her türlü evrak kesin delil
olarak kabul edilir.

Hasar
TDB, müşterilere stant ve aksesuarlarını sağlam şekilde teslim
eder. Müşterinin, stant malzemelerinde ya da fuar alanında sebep
olduğu herhangi bir tahribat veya bozulma halinde zarar katımcıya
aittir. Stant üzerinde kesinlikle boya yapılamaz, çivi çakılamaz.
Böyle bir durumda stant maliyeti müşteriden tahsil edilir. Stant
maliyet bedeli birim panel adedi için 100 Euro + KDV’dir.

Sorumluluk ve Sigorta
MADDE 17 - Ödeme planına göre zamanında yapılamayan
ödemelerde, her geçen ay için %5 vade farkı tahakkuku ettirilir.
Müşteri, kiraladığı alanın ebadına göre kredi kartı ile taksitli ödeme
imkanından yararlanabilecektir. Kredi kartı ile ödemelerde 20
m²’ye kadar 2 taksit. 20-60 m² arası 3 taksit, 60 m² üzeri 4 taksit
imkanı tanınacaktır. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde, her bir
ödemenin yapılacağı günkü T.C. Merkez Bankası Efektif Satış kuru
geçerlidir.

MADDE 18 - İşbu sözleşme ve eki notlarda belirtilen koşullardan
herhangi birine uyulmaması halinde TDB ihlal eden davranışı
tutanağa bağlayarak, Müşterinin fuara girişini men edebilir veya
fuardan çıkartabilir. Müşteri, bu sebeple, mali yükümlülüklerini
yerine getirmekten kaçınamaz ve/veya ödediği bedelin iadesini
talep edemez.
•

TDB pavyon ve açık alanları sigortalamakta olup, ayrıca üçüncü
şahıs mali mesuliyet sigortasını da yaptırmaktadır. TDB, sergi
malzemelerinin kaybolmasında ya da hasar görmesinden hiçbir
şekilde sorumlu olmayacaktır. Fuara katılacak firmalar ürünlerini ve
elektronik ekipmanlarını kendileri sigortalamak durumundadırlar.

Yangın Önlemleri
Müşteriler stantlarında fuar döneminde çalışacak görevlilerin,
yangın söndürücülerinin kullanımını ve acil çıkış işlemi konusunda
bilgilendirmelerini sağlamakla yükümlüdür. Sergiledikleri
ürünlerin doğal yapısı itibariyle yangına karşı özel korunma
ekipmanlarına ihtiyaç duyan müşteriler, gerekli önlemleri almakla
yükümlüdürler. Fuar alanı acil çıkışları müşteriler tarafından hiçbir
şekilde kapatılamaz.

Katılma koşulları iş bu 18 (on sekiz) maddeden oluşmaktadır.
Yasaklar
Aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır;

ÖNEMLİ NOTLAR

-

Fuara katılmayan firmaların reklam ve ürünlerinin sergilenmesi,
ayrıca yine bu firmalara ait logo, tanıtıcı amblem, bayrak vs.
simgelerin kullanılması

-

Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin fuar alanına sokulması

-

TDB’den onay alınmaksızın, fotoğraf çekimi ve her türlü görsel/
işitsel kayıt işlemleri

-

İstanbul Kongre Merkezi’ne
maddelerin sokulması

-

İstanbul Kongre Merkezi’ne dışarıdan görsel/ses ve teknik
ekipman sokulması
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Stant Aktivasyonları
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Stantlar tam teçhizatlı ve fuar görevlileri nezaretinde olmalıdır.
Ziyaretçileri ve diğer müşteri firmaları rahatsız edebilecek
faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Ses ve görüntü sistemleri bu koşulla
uygun yerleştirilmeli ve düşük bir ses düzeyine sahip olmalıdır.
Ayrıca yapılacak olan faaliyetler müşteriye ayrılan stant sınırlarının
dışına taşırılmamalıdır.

dışarıdan

İş bu Katılım Formu – Sözleşme Koşullarını Okudum ve Kabul Ediyorum.

Sözleşme Tarihi: ……/……/…..

Firma Yetkilisi
İMZA / KAŞE

www.fdi2013istanbul.org

Türk Dişhekimleri Birliği
Fuar ve Organizasyonu Ltd. Şti.
İMZA / KAŞE

yiyecek-içecek

www.fdi2013istanbul.org

