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Başkanın
Mesajı

Degerli Firma yetkilileri,

Osseointegrasyon Akademisi Dernegi (OSSEDER) aktif üye sayısı en çok olan ve üyeleri implant 
uygulayan serbest diş hekimlerinin yanı sıra, Periodontoloji, Ağız Dis Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 
ve Protetik Diş Tedavisi uzmanlarından oluşan Türkiye’nin Implantoloji alanında en büyük derneğidir. 
Her hafta düzenlediğimiz bilimsel webinarlarımızın yanı sıra 18 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde Antalya 
Pine Beach Belek Oteli’nde uzunca bir süredir değişik nedenler ile ara vermek zorunda kaldığımız 
Bilimsel Kongremizi düzenleyeceğiz.

Kongremiz gerek bilimsel ve sosyal paylaşım açısından, gerekse katılımcılarımızın alanında 
önder olan firmalar ile buluşma şansı yaratması açısından, geçmişte olduğu gibi, en önemli 
organizasyonlardan birisi olacaktır. Bu organizasyonun sergi bölümünde katılımcılarımız, 
sektörümüzün temsilcileri ve yeni ürünleri ile bir araya gelebilecektir. Sergi alanı kongre süresince 
açık kalacaktır.

Sektörümüzün önde gelen temsilcileri olan sizleri de bu toplantıda görmek istiyoruz. Bilimsel 
başarının sektörel katılım ile desteklenmesinin kongremizin her alanda zirveye ulaşması açısından 
önemli olduğunu biliyor ve sizleri kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Erhan FIRATLI
OSSEOİNTEGRASYON AKADEMİSİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Baskanı

Organizasyon
Komitesi

Kongre Başkanı  : Prof. Dr. Erhan Fıratlı
Kongre Genel Sekreteri : Dt. Türker Örnekol

DÜZENLEME KOMİTESİ
Msc. Dt. Doğan Koç (Başkan)
Dt. Ahmet Uğur Keltek (Sayman)
Dr. Tolga Gülçiçek

İLETİŞİM KOMİTESİ
Dr. Muammer Gözlü (Başkan)
Dt. Hikmat Bashikov
Dt. İlker Sözer
Dt. Tugay Erentürk
İlknur Şahin

BİLİMSEL KOMİTE
Prof. Dr. Anton Sculean
Prof. Dr. Burak Yılmaz
Prof. Dr. Çağrı Delibaşı
Doç. Dr. Duygu Yaman
Prof. Dr. Frank Schwarz
 Dr. Iva Milinkovic
Prof. Dr. Kemal Ünsal
 Dr. Martina Stefanini
Prof. Dr. Matteo Chiapasco
Prof. Dr. Mutlu Özcan
Prof. Dr. Nuray Çapa
Prof. Dr. Onur Geçkili
 Dr. Óscar González Martin
Doç. Dr. Pablo Galindo-Moreno
Prof. Dr. Ralf J. Kohal

Dernek Sekreteryası: İlknur Şahin

KONGRE SEKRETERYASI

Göktürk Merkez Mah. Tan Sk.
Mesa Kemerburgaz Sitesi B11 Blok No: 2B11

Iç Kapı No: 2 Eyüpsultan / Istanbul
Tel: 0533 410 60 66

info@ossedercongress.org
www.kaftanorganizasyon.com
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Kongre
Konuşmacıları

Kayıt&Konaklama
Bilgileri

EUR Kişi Başı Fiyat
EUR

Kişi Başı Fiyat
EUR

ÜYE Diş Hekimi * Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda

Erken Kayıt 650 500 450

Kayıt Dönemi 700 550 500

Geç Kayıt 750 600 550

Onsite Kayıt 800 650 600

ÜYE Öğrenci * Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda

Erken Kayıt 650 450 430

Kayıt Dönemi 700 500 480

Geç Kayıt 750 550 530

Onsite Kayıt 800 600 580

ÜYE OLMAYAN Diş Hekimi Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda

Erken Kayıt 700 650 550

Kayıt Dönemi 750 700 600

Geç Kayıt 800 750 650

Onsite Kayıt 850 800 700

ÜYE OLMAYAN Öğrenci Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda

Erken Kayıt 700 600 500

Kayıt Dönemi 750 650 550

Geç Kayıt 800 700 600

Onsite Kayıt 850 750 650

Konaklamasız Günlük Katılım 125

Refakatçi Ücreti  ** 150

* Geçmiş dönem borcu olmayan üyelerimiz yararlanabilir.
** Refakatçi Ücreti katılım gösterecek kişinin tek kişilik konaklamasının ödendiği durumda 
geçerli olan 18 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında (150 EUR Refakatçi ücreti 3 günlüktür) ultra all 
inclusive konsptte konaklama fark ücreti olup, kongre kaydını kapsamamaktadır. Kongre dahilinde 
gerçekleşecek sosyal faaliyetlere katılımı içerir. Refakatçiler bilimsel oturumlara katılamazlar.

Prof. Dr. Anton Sculean Prof. Dr. Burak Yılmaz Prof. Dr. Frank Schwarz Dr. Iva Milinkovic

Dr. Martina Stefanini Prof. Dr. Matteo Chiapasco Prof. Dr. Mutlu Özcan Dr. Óscar González Martin

Doç.Dr. Pablo Galindo-Moreno Prof. Dr. Ralf J. Kohal
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Kayıt Dönemleri

Erken Kayıt Dönemi 15 Aralık 2022’ye kadar

Kayıt Dönemi 16 Aralık 2022 - 15 Şubat 2023

Geç Kayıt Dönemi 15 Şubat 2023 - 9 Mayıs 2023

Onsite Kayıt Kongre Günleri

• Bir önceki sayfada belirtilen konaklama ücretleri EURO ve KDV dahildir.
• Konaklama fiyatları 3 gece paket olup, ultra her şey dahil konaklama kapsamında, sabah kahvaltısı, 

geç kahvaltı, ögle yemegi, aksam yemegi, gece snack, otelin ilan ettigi alan ve saatlerdeki 
yiyecek ve içecekler, odalardaki mini barlar ve toplantı salonunda servis edilen günlük 2 kez 
kahve molasını içerir (18 Mayıs 2023 saat 14.00 itibariyle öğle yemeği ile giriş ve 21 Mayıs 2023 
saat 12.00 itibariyle kahvaltı ile çıkış).

• Konaklama ödemeleri Euro para birimi üzerinden yapılacaktır. Ancak, Türk Lirası üzerinden 
ödeme yapmak istenirse ödeme gününde geçerli olan TCMB Euro Efektif Satış Kuru üzerinden 
ödeme tutarı TL’ye çevrilerek ödeme yapılabilecektir.

• Kongre otelinde konaklamayacak katılımcıların tesis kullanım bedeli olarak, kongre süresince 375 
EUR (KDV dahil) dış katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir. Konaklamayan tüm katılımcılar için 
bu ücretin alınması zorunludur. Dıs katılım ücretine programda belirtilen çay ve kahve molaları 
ile ögle yemekleri dahildir.

• Kongre bilimsel toplantılarına, refakatçi veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyen herkesin 
kayıt yaptırması ve konaklamıyor ise dış katılım ücreti ödemesi gerekmektedir.

• 2023 OSSEDER yıllık üyelik bedeli 1.500 TL dir.

İptal Şartları - Kayıt:
Tüm kayıt iptallerinin Kongre Sekreteryası info@ossedercongress.org e-posta adresine yazılı
olarak iletilmesi gerekmektedir.

13 Mart 2023 ve öncesi olan iptallerde yatırılan kayıt ücretinin %50’si iade edilir.
14 Mart 2023 ve sonrası olan iptallerde yatırılan kayıt ücreti iade edilmez fakat isim değişikliği
yapılabilir.

Tüm iade işlemleri kongre bitimini takip eden 30 gün içinde yapılacak olup, iade tutarlarından
banka işlem komisyonları düşülecektir.
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*Fiyatlara %18 KDV Eklenecektir.
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Sponsorluk
Karşılaştırma Tablosu

Platin
Sponsorluk 15.000 EUR

SERGI ALANI:
Platin sponsorluğun sergi alanı 4 birimden oluşur.
(24 m2 boş sergi alanı)

UYDU SEMPOZYUMU & WORKSHOP:
• Bilimsel Komite tarafından son haline getirilmiş Kongre bilimsel programına göre firmaya 
tahsis edilen bir salonda 30 dakikalık sunum imkanı verilecektir.
• Uydu sempozyumu katılımcılarına öğle yemeği servisi (Lunch box şeklinde) yapılması 
gerekmektedir. Firma sempozyumu esnasında veya öncesinde verilmesi önerilen yiyecek ve 
içecek hizmetleri sponsorluk bedeline dahil olmayıp, firmanın talepleri doğrultusunda ekstra 
faturalandırılacaktır.
• Uydu sempozyumu salonunda standart teknik ekipman temin edilecektir.
• Bilimsel Komite tarafından son haline getirilmiş Kongre bilimsel programına göre firmaya 
tahsis edilen bir salonda kurs düzenleme imkanı verilecektir. (Kurs ve kurs eğitmenlerinin tüm 
giderleri sponsor firmaya aittir.) 

ÜCRETSİZ KAYIT / KONAKLAMA:
7 SGL Odada 7 kişi ya da 5 DBL odada 10 kişi için geçerli olacaktır.

FIRMA LOGOSU VE/VEYA REKLAMI:
• Kongrenin web sitesinde ve basılı malzemelerde “Platin Sponsor” adı ile lanse edilecek 
şekilde firmanın logosu bulunacaktır. (Sponsorluk anlaşmasının ardından basılacak materyaller 
için geçerlidir.)
• Kongre süresince verilecek tüm kahve molalarında Platin Sponsor’un masa bayrakları bistro  
masalar üzerinde yer alacaktır. (Bayraklar sponsor tarafından temin edilecektir)
• Platin Sponsor olarak firma logosu, firmanın web sitesine yönlendirilmiş olarak kongre web 
sitesine eklenecektir.
• Program kitabında firmanın renkli 2 tam sayfa ilanı bulunacaktır. (Arka kapak ve içi)
• Kongre çantasına maksimum A4 boyutta olmak üzere firma tanıtım broşürü veya reklamı 
koyma hakkı verilecektir. (Tanıtım materyali sponsor tarafından saglanacaktır.)
• Kongre merkezinde ücretsiz bir banner kullanım hakkı. (Ebat konusunda daha sonra bilgi 
verilecektir.)

DİĞER HAKLAR:
• Açılış ve kapanış seremonilerinde veya gala yemeğinde kongre başkanı tarafından sponsora 
sahnede teşekkür edilecek ve plaket takdim edilecektir.
• Kongre otelinde ilave konaklama rezervasyonlarında firmaya öncelik tanınacaktır. (Bu öncelik 
sadece 20 oda için olup sponsorluk ücretleri konaklama ücretlerini kapsamamaktadır). 
Talep edilen rezervasyonlar Kongre Sekreteryası’na en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar 
gönderilmelidir.

24m2

Platin
Sponsorluk

Altın
Sponsorluk

Gümüş
Sponsorluk

Bronz
Sponsorluk

Sergi Alanı 24 m2 18 m2 12 m2 6 m2

Uydu Sempozyum  - - -

Workshop   - -

Ücretsiz Katılımcı
Kayıt & Konaklama

7 SGL Oda ya da
5 DBL odada

10 Kişi

4 SGL Oda ya da
3 DBL odada

6 Kişi

3 SGL Oda ya da
2 DBL odada

4 Kişi

1 SGL Oda ya da
1 DBL odada

2 Kişi

Kongre Merkezinde
Banner    -

Kahve Molaları 
Esnasında Bistro 
Masalarda Firma 
Masa Bayrakları

 - - -

Kongre Çantası 
İçerisine Konulacak 
Firma Broşürleri

   

Kongre Program Kitabı
İçerisine İlan 2 Tam Sayfa 1 Tam Sayfa 1 Tam Sayfa 1 Tam Sayfa

Kongre Web Sitesinde
Firma Logosu    

Konaklama
Taleplerinde Öncelik 20 Oda 10 Oda 5 Oda 2 Oda

Açılış ve Kapanış 
Seramonilerinde 
Kongre Başkanı 
Tarafından Takdim ve 
Teşekkür Plaketi
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Altın
Sponsorluk 10.000 EUR

SERGI ALANI:
Platin sponsorlugun sergi alanı 4 birimden oluşur.
(18 m2 boş sergi alanı)

WORKSHOP:
Bilimsel Komite tarafından son haline getirilmiş Kongre bilimsel programına göre firmaya 
tahsis edilen bir salonda kurs düzenleme imkanı verilecektir. (Kurs ve kurs eğitmenlerinin tüm 
giderleri sponsor firmaya aittir.) 

ÜCRETSİZ KAYIT / KONAKLAMA:
4 SGL Odada 4 kişi ya da 3 DBL odada 6 kişi için geçerli olacaktır.

FIRMA LOGOSU VE/VEYA REKLAMI:
• Kongrenin web sitesinde ve basılı malzemelerde “Altın Sponsor” adı ile lanse edilecek şekilde 
firmanın logosu bulunacaktır. (Sponsorluk anlaşmasının ardından basılacak materyaller için 
geçerlidir.)
• Altın Sponsor olarak firma logosu, firmanın web sitesine yönlendirilmiş olarak kongre web 
sitesine eklenecektir.
• Program kitabında firmanın renkli 2 tam sayfa ilanı bulunacaktır. (İç Sayfa)
• Kongre çantasına maksimum A4 boyutta olmak üzere firma tanıtım broşürü veya reklamı 
koyma hakkı verilecektir. (Tanıtım materyali sponsor tarafından saglanacaktır.)
• Kongre merkezinde ücretsiz bir banner kullanım hakkı. (Ebat konusunda daha sonra bilgi 
verilecektir.)

DİĞER HAKLAR:
• Açılış ve kapanış seremonilerinde veya gala yemeğinde kongre başkanı tarafından sponsora 
sahnede teşekkür edilecek ve plaket takdim edilecektir.
• Kongre otelinde ilave konaklama rezervasyonlarında firmaya öncelik tanınacaktır. (Bu öncelik 
sadece 10 oda  için olup sponsorluk ücretleri konaklama ücretlerini kapsamamaktadır). 
Talep edilen rezervasyonlar Kongre Sekreteryası’na en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar 
gönderilmelidir.

18m2

Gümüş
Sponsorluk 7.500 EUR

SERGI ALANI:
Platin sponsorlugun sergi alanı 4 birimden oluşur.
(12 m2 boş sergi alanı)

ÜCRETSİZ KAYIT / KONAKLAMA:
3 SGL Odada 3 kişi ya da 2 DBL odada 4 kişi için geçerli olacaktır.

FIRMA LOGOSU VE/VEYA REKLAMI:
• Kongrenin web sitesinde ve basılı malzemelerde “Gümüş Sponsor” adı ile lanse edilecek 
şekilde firmanın logosu bulunacaktır. (Sponsorluk anlaşmasının ardından basılacak materyaller 
için geçerlidir.)
• Gümüş Sponsor olarak firma logosu, firmanın web sitesine yönlendirilmiş olarak kongre web 
sitesine eklenecektir.
• Program kitabında firmanın renkli 1 tam sayfa ilanı bulunacaktır. (İç Sayfa)
• Kongre çantasına maksimum A4 boyutta olmak üzere firma tanıtım broşürü veya reklamı 
koyma hakkı verilecektir. (Tanıtım materyali sponsor tarafından saglanacaktır.)
• Kongre merkezinde ücretsiz bir banner kullanım hakkı. (Ebat konusunda daha sonra bilgi 
verilecektir.)

DİĞER HAKLAR:
• Açılış ve kapanış seremonilerinde veya gala yemeğinde kongre başkanı tarafından sponsora 
sahnede teşekkür edilecek ve plaket takdim edilecektir.
• Kongre otelinde ilave konaklama rezervasyonlarında firmaya öncelik tanınacaktır. (Bu 
öncelik sadece 5 oda için olup sponsorluk ücretleri konaklama ücretlerini kapsamamaktadır). 
Talep edilen rezervasyonlar Kongre Sekreteryası’na en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar 
gönderilmelidir.

12m2
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Bronz
Sponsorluk 5.000 EUR

SERGI ALANI:
Bronz sponsorlugun sergi alanı 1 birimden oluşur.
(6 m2 boş sergi alanı)

ÜCRETSİZ KAYIT / KONAKLAMA:
1 SGL Odada 1 kişi ya da 1 DBL odada 2 kişi için geçerli olacaktır.

FIRMA LOGOSU VE/VEYA REKLAMI:
• Kongrenin web sitesinde ve basılı malzemelerde “Bronz Sponsor” adı ile lanse edilecek 
şekilde firmanın logosu bulunacaktır. (Sponsorluk anlaşmasının ardından basılacak materyaller 
için geçerlidir.)
• Bronz Sponsor olarak firma logosu, firmanın web sitesine yönlendirilmiş olarak kongre web 
sitesine eklenecektir.
• Program kitabında firmanın renkli 1 tam sayfa ilanı bulunacaktır. (İç Sayfa)
• Kongre çantasına maksimum A4 boyutta olmak üzere firma tanıtım broşürü veya reklamı 
koyma hakkı verilecektir. (Tanıtım materyali sponsor tarafından saglanacaktır.)

DİĞER HAKLAR:
• Açılış ve kapanış seremonilerinde veya gala yemeğinde kongre başkanı tarafından sponsora 
sahnede teşekkür edilecek ve plaket takdim edilecektir.
• Kongre otelinde ilave konaklama rezervasyonlarında firmaya öncelik tanınacaktır. (Bu 
öncelik sadece 2 oda için olup sponsorluk ücretleri konaklama ücretlerini kapsamamaktadır). 
Talep edilen rezervasyonlar Kongre Sekreteryası’na en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar 
gönderilmelidir.

6m2

Stant Sponsorluğu 2.500 EUR

SERGİ ALANI:
6 m2 alan içerisinde 1 adet örtülü otel banquet masası 2 adet sandalye sağlanacaktır. Firmalar 
kendi Konstrüksiyon / Örümcek standlarını getirebilirler ve alanları içerisinde rollup açabilirler.

ÜCRETSİZ KAYIT / KONAKLAMA:
Bir firma yetkilisi için kongre dış katılımı dahil olacaktır.
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*Fiyatlara %18 KDV Eklenecektir.
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Uydu Sempozyumu 7.500 EUR

Bilimsel program akışına göre toplantının aman ve yeri organziasyon komitesi tarafından 
belirlenecektir. Uydu Sempozyum bilimsel program ile paralel olamaz.

Konuşmacılar ile ilgili olarak, sponsor firma ve organizasyon komitesi ortak bir karar birliğine 
varacak olup, içerik organizasyon komitesi tarafından onaylanacaktır.

Uydu sempozyumu kongre programına göre uygun zaman ve salonlarda gerçekleştirilecektir.

Başvurular bu broşürün en son kısımda bulunan ya da www.ossedercongress.org sitesinden 
indirilecek talep formuyla yapılabilir.

Firma Sunum Toplantısı 45 dakikalık bir oturum şeklindedir.

Firma adına ögle yemeği esnasında 45 dakikalık aşağıdaki şartlarda bir sunum organize 
edilecektir.

Bu sponsorluk kaleminin rezervasyonu “önce teyid verip, ödeme yapan firmaya öncelik 
tanınması” şeklinde gerçekleşecektir.

Organizasyonla ilgili olarak toplantının pazarlaması ve geniş katılımcılara duyurulması aşağıdaki
şekilde yapılacaktır.

• Toplantının bütün detayları program kitabında basılı olarak bildirilecektir.
• Duyurular için kongre merkezinde panolar bulunacaktır.
• Sponsor firma, sponsorlar listesinde yer alacaktır.
• Kongre Sekreteryası, kongre öncesi toplantı içeriğini, tarih ve yerini ön kayıtla kongreye kayıt
olmuş herkese elektronik posta yolu ile iletecektir.

Oturum salonunda standart teknik ekipman bulunacaktır.

Konuşmacıların seyahat, konaklama, kayıt ücretleri, konuşma için talep ettigi ücret (varsa) vb. 
ekstralar yukarıda belirtilen ücrete dahil değildir. Arzu edilmesi halinde kongre sekreteryası 
tarafından ek ücret karşılığında temin edilecektir.

Web Sitesi Alınlık / Banner Sponsorluğu

9. Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi websitesi katılımcılara kongre ve sergi konusunda 
en son haberler ve güncellemeler ile ilgili bilgilenme olanağı saglar. Bu sponsorluk alanı, kongre
öncesi, sırası ve sonrasında doğru hedef kitlesine ulaşıp direk olarak iletişim kurabilmenize ve
tanıtımınızı yapabilmenize olanak saglar.

Seçenekler;
 • Ana Sayfa    1.000 EUR
 • Program Sayfası   500 EUR
 • Kayıt & Konaklama Sayfası  500 EUR
 • Bildiri Sayfası    500 EUR
 • Tüm Sayfalar    1.500 EUR

(Her bir sayfa tek bir sponsor firmaya tahsis edilecektir.)

Kongre Çanta Sponsorluğu 2.500 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. Kongreler süresince ve kongre sonrasında da kullanılan en popüler 
promosyon ürünleri arasındadır ve sponsor firmaya yıllar boyunca da kalıcılığı olan bir pazarlama 
imkanı sağlar. Organizasyon komitesi çantanın son tasarımı ve logonun yerine karar verme 
hakkını saklı tutmaktadır. Çanta Sponsoru sponsorlar listesinde yer alacaktır. Kongre sırasında
dağıtımı Kongre Sekreteryası tarafından yapılacaktır.

USB Üzerine Logo Sponsorluğu 1.500 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. USB’ler kongre çantası içinde bütün delegelere dağıtılacaktır. Bildirilerin 
kongre katılımcılarına dağıtılması için en çok kullanılan ve güncel olan yöntemdir. Günümüzün
bilgisayar odaklı dünyasında vazgeçilmez bir materyal olduğu için de bu sponsorluk alanı 
son derece önemlidir. Bildirilerin USB’ye aktarılması ve kongre sırasında dağıtımı Kongre 
Sekreteryası tarafından yapılacaktır.

Elektronik Bültenler 1.000 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. Binlerce alıcıya ulaşan, kongre hakkında en son bilgilerin ve haberlerin yer 
aldıgı elektronik bültende sponsor firma logosunun bulunmasını kapsayan sponsorluk alanıdır. 
Bu alan, size mesajınızı hedef kitleye iletmek için harika bir fırsat sunar.
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Cep Programı 500 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. Yüksek oranda görünürlügü olan bir sponsorluk kalemidir. Kayıt sırasında 
delegelere yaka kartlarının içinde verilecek olan cep programı, renklere göre kodlanmış 
salonlarda saat kaçta hangi oturumun olduğuna dair bilgi, kongre merkezinin planı ve kongrede 
verilen servislerle ilgili de bilgi içermektedir. Sponsor firmaya, reklamı için cep programının 
arka kapağı tahsis edilecektir. Cep programı katılımcılar için vazgeçilmez, çabuk ve kolay bir 
referans rehber niteligindedir.

Yaka Kartı İpleri 750 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. Yaka kartı ipleri yaka kartına baglı olarak her bir delege tarafından 
kullanılacak olup son derece görünür ve önemli bir mecradır. Sponsor firmanın ismi ve/veya 
logosu yaka kartı ipinin üzerinde yer alacaktır. Baskı öncesinde yaka kartı ipinin rengi ve logo 
yerleşimi kongre organizatörleri tarafından sponsor firmaya sunulacak ve onayı alınacaktır.

Not Defteri ve Kalem 1.000 EUR

1 Firmayla Sınırlıdır. Not defteri ve kalemler kongre katılımcıları için her zaman en popüler 
ve kongre sonrasında da yanlarında taşıdıkları promosyon ürünleri arasındadır. Bu sponsorluk 
alanı kongre katılımcılarının en çok kullandığı malzemeleri sağlamanın yanı sıra, son derece 
de yüksek görünürlüğü olan bir reklam aracıdır. Kongre sırasında dağıtımı Kongre Sekreteryası 
tarafından yapılacaktır.

Reklam Filmi

Bu sponsorluk kalemi fuaye ve açık alanlarda veya kongre salonlarında, oturumlar arasında 
olmak üzere 2 farklı şekilde uygulanacaktır.

Fuaye ve Açık Alanlarda 500 EUR

En fazla 60 saniyelik reklam filmleri fuaye ve ortak kullanım alanlarında kongre süresi boyunca 
yayınlacaktır. Reklam filmiyle birlikte ses yayınına izin verilmeyecektir.

Kongre Salonlarında 1.000 EUR

Oturum Baslangıçlarında ve Sonlarında Kongre Salonları İçerisinde Yayınlanacaktır. 
En fazla 60 saniyelik reklam filmleri salonların içinde oturumlar başlamadan hemen önce ve 
oturumların bitişinden hemen sonra ve kahve molalarında kongre süresi boyunca yayınlacaktır. 
Reklam filmiyle birlikte ses yayınına izin verilecektir.

Beytem Plaza Kat 4, 34360 Şişli – İstanbul, Türkiye
0537 215 5102

info@ossedercongress.org
www.ossedercongress.org
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