
logitrans 2022 Pazarlama ve Reklam Fırsatları 



www.logitrans.istanbul 

Tek Sponsorluk 
 

 Forum Alanı Sponsorluğu 
 Happy Hour  
 Ziyaretçi Yaka Şeridi Sponsorluğu 
 Online Ziyaretçi Kaydı Sponsorluğu 
 Kayıt Alanı Sponsorluğu 
 Vestiyer & Kırtasiye Sponsorluğu 
 Ziyaretçi Broşürü Reklam Alanı 
 Servis Sponsorluğu 
 start.Hub Sponsorluğu 

 

Çoklu Sponsorluk  

 

 Promosyon Malzemelerinin Dağıtımı 

 Katılımcı Kataloğunda Reklam Alanı 

 Premium Katalog Paketi 

  
 



*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir 

Forum Alanı Sponsorluğu 

Forum Presented 

by: 
 

  

 

 

www.logitrans.istanbul 

Forum Alanı Sponsorluğu 

 Forum alanında 3 gün boyunca tüm etkinliklerde üst düzey 
görünürlük  

 Forum alanı dış duvarlarında logo uygulaması 

  Promosyon materyali dağıtım hakkı 

  Resmi fuar kataloğunda sponsorluk başlığı altında yer alma 

  Ücret: 12.000 Euro* 

 

 



Happy Hour 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 

 

 Catering hizmeti 

 Etkinlik programında yer alma fırsatı 

 Etkinlik süresince fuaye alanında roll-up sergileme  

 Kokteyl süresinde broşür dağıtma imkanı 

 Resmi fuar kataloğunda sponsorluk başlığı altında yer alma 

 Ücret: 12.000 Euro* 

Happy Hour 
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Ziyaretçi Yaka Şeridi 

Fuar süresince markanızı en yüksek düzeyde tanıtmak imkanı! 

 

• Ziyaretçi girişleri sırasında, ana giriş kapısında dağıtım 

• Yaka kartı şeridinde firma logosu yer alma fırsatı 

• Ücret: 6.000 Euro* 

• Üretim maliyetleri ücrete dahil değildir. (min 7.500) 

 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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Markanızı görünür kılmak ve binlerce kişiye ulaşabilmek 
için mükemmel bir fırsat olan bu sponsorluk hizmeti için 
ilan materyalini hazırlayarak bize iletmeniz yeterlidir. 
www.logitrans.istanbul web sitemiz üzerinde Online 
ziyaretçi kaydı sayfamızda yer alacaktır.  

 

• Konum: https://ticket.fuardavetiye.com/   

• Boyut: 691x96 px  

• Ücret: 6.000 Euro* 

 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 

Online Ziyaretçi Kaydı Sponsorluğu 
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Kayıt Alanı Sponsorluğu 
Fuar girişi için kayıt olan her bir ziyaretçi üzerinde 
doğrudan bir etki yaratın. Fuar süresince kendi 
firmanızı öne çıkarın ve marka bilinci oluşturun. 

 

• Kayıt alanı tasarımında üst bantta firma logosu 

• Resmi fuar kataloğunda sponsorluk başlığı altında 
logo uygulaması  

• Ücret: 8.000 Euro* 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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Vestiyer & Kırtasiye Sponsorluğu 

Fuar sırasında en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında 
gelen bu sponsorluk dahilinde, markanızın görünürlüğü 
üst seviyede olacaktır.  

 

• Tasarım üzerinde firma logosu yer alma fırsatı 

• Bankolar üzerinde broşür dağıtma fırsatı  

• Ücret: 4.000 Euro* 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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Ziyaretçi Broşürü Reklam Alanı 

• Tam sayfa reklam / arka sayfa 

• Teknik detaylar: 4 renk, 10 cm (genişilk) x 21 cm (yükseklik) + 3 mm taşma             
payı, minimum 300 dpi., pdf formatı 

• Ücret: 1.250 Euro*  

  

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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Promosyon Malzemelerinin Dağıtımı* 

• Konum: Ziyaretçi Kayıt Bankosu 

• Maksimum 5 firma için geçerlidir. 

• Ücret: 2000 birim başına 3.000 Euro** 

• Üretim maliyeti fiyata dahil değildir. 

*Şirket broşürü, ürün & hizmet kitapçıkları vb.  
** Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 

 Konum: Fuaye 

 Maksimum 5 firma için geçerlidir. 

 Ücret: Görevli ve saat başına 1.000 Euro** 

 Üretim maliyetleri ve görevli fiyata dahil değildir. 
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Katılımcı Kataloğunda Reklam Alanı 

½ Sayfa Reklam Alanı 

• Teknik detaylar: 4c, 13,5 cm x 10,5 cm + 3mm taşma payı,  
     min. 300 dpi, .pdf 

• Ücret: 250 Euro*  

 

Bütün Sayfa Reklam Alanı 

• Teknik detaylar: 4c, 13,5 cm x 21 cm + 3 mm taşma payı, 
     300 dpi, .pdf 

• Ücret: 400 Euro*  

 

• Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 
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Premium Katalog Paketi 
 
 
Premium Paket* 
• Standard paket ve 4c logo dahil 
• Ücret: 225 Euro**  
 
Ürün/Hizmet Grupları* 
• Ek ürün/hizmet grupları için 
• Ücret: 30 Euro** 1 adet 
      

* Ücretsiz katalog girişinde şirket adı, hol ve stand numaraları, ülke, web site ve maksimum 3 adet ürün ve hizmet grubu yer almaktadır.    
**Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 

DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. 
1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi  
Danimarka Kopenhag’da bulunan DFDS, 
 21 ülkede 8.000 çalışanıyla yılda 8.000’den  
fazla nakliyeciye gemi, terminal, taşımacılık  
ve lojistik çözümleri sağlamaktadır. 
Türkiye-Turkey 
www.dfds.com.tr 
Hall 10, Stand 401 
 
 

www.logitrans.istanbul 

http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/
http://www.dfds.com.tr/


Servis Sponsorluğu 

• 4 gün boyunca sürecek  

• Ücret: 2.000 Euro* 

 

 Sponsor logosu servis üzerinde yer alacaktır. 

 Sponsorun promosyon ürünleri servis içerisinde yer alabilir. 
(Broşür, afiş vb.)  

 Sponsor logosu fuar alanındaki basılı olan duyurularda ve 
yönlendirmelerde yer alacaktır.  
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**Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 



start.hub Sponsorluğu 

• Minimum 5 start up  
• 3 günlük yarışma maratonu 
• Ana sponsorluk ücreti: 6.000 Euro* 
 
 Tüm start-up’lar yarışma boyunca projelerini sunacaklar. Jüri, projeleri 

oylayacak ve son gün kazananı belirleyecekler.  
 Sponsor logosu, sahne arkası panelinde, katalogda ve start.hub etkinliğini 

açıklayan tüm malzemelerinde görüntülenecektir. 
 Ana sponsor şirketinden yetkili bir kişi jüri olma hakkına sahiptir. 
 Ana sponsor, EKO MMI’nın onayı ile yarışma sonunda kazanana 1 ödül 

verecektir. (Sponsorluk ücretine dahil değildir.) 

*Fiyatlara %18 KDV dahil değildir. 


