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Kongre Tarihi ve Yeri
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi, 15 - 19 Ekim 2017 tarihleri arasında Acapulco Otel Girne, KKTC’de yapılacaktır. 
Acapulco Otel ile Ercan Havalimanı arası yaklaşık 30 km’dir ve shuttle araçları ile takribi 40 dk’dır.
Adres: Çatalköy, Girne - KKTC

Kongre Dili
Kongrenin dili İngilizce’dir. 

Kongre Yaka Kartları
Kongre yaka kartlarının tüm oturumlarda, sosyal etkinliklerde ve ticari stand alanında takılması zorunludur. 
Kongre kayıt işlemini tamamlamış katılımcılar önceden hazırlanmış yaka kartlarını diğer belgelerle birlikte kayıt 
esnasında beklemeden alabileceklerdir. Yerinde (on-site) kayıtlarda katılımcılar kayıt işlemlerini tamamladıktan 
sonra yaka kartlarını alabilecekler ve ilgili birime geçebileceklerdir.

İklim
Ekim ayında Kıbrıs’da beklenen en düşük sıcaklık 15°C en yüksek sıcaklık ise 27°C’dir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep edilmesi halinde davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece 
katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olması amacını taşımaktadır.

Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran ve kongreye katılan tüm katılımcılara kongreye katıldığına dair katılım sertifikası 
verilecektir. Katılım sertifikaları kongrenin 3. günü itibari ile verilecektir.

K.K.T.C’ ye Girmek İçin Kimlik Belgesi
T.C. uyruklular nüfus cüzdanları ile K.K.T.C’ ye ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. K.K.T.C’ ye T.C. Nüfus cüzdanı 
haricinde hiç bir belge ile giriş yapılamaz. Kıbrıs yurtdışı çıkış sayıldığından dış hatlar terminalinden pasaport 
veya nüfus kâğıdı ile çıkış yapılabilmektedir. Pasaport ile çıkış yapanlara K.K.T.C’ ye girerken pasaportlarına damga 
vurulduğundan Yunanistan’a girişlerde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş 
olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir.

Elektrik
K.K.T.C’de elektrik voltajı 240 olup, BS standartı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanılmaktadır.

Kongre Web Sayfası
Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacı ile www.intpbc2017.org web sayfası 
oluşturulmuştur.

GENEL BİLGİLER
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* Türk akademisyenlere ve kamu araştırmacılarına %15 indirim uygulanacaktır

* 1 Eylül 2017 tarihine kadar olan kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.

* 1 Eylül 2017 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilecektir.

* Tüm katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt yaptırması zorunlu olup, yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; 
 bilimsel toplantılara katılım, kongre çantası ve kongre özet kitabı dahildir.

* Kongre otellerinde konaklama yapmayan veya kongre organizasyon sekreteryasından konaklamasını organize 
 etmemiş katılımcılardan kayıt ücreti dışında 4 gün için (08:00-18:00 saatleri arası) dış katılım bedeli   
 talep edilecektir. Dış Katılım bedeline 08:00-18:00 saatleri arası 4 gün (16-17-18-19 Ekim 2017) süresince  
 program dahilindeki kahve molaları ve öğle yemekleri dahildir.

KONGRE KAYIT VE KONAKLAMA BEDELİ ÖDEME
Kongre kayıt ve konaklama işleminin tamamlanması için kongre kayıt ücretinin ve konaklama ücretinin aşağıda belirtilen 
hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması veya 
intpbc2017@figur.net adresine gönderilmesi gerekmektedir.

3. ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHI KONGRESİ EURO HESABI
Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Valikonağı Şubesi (Şube Kodu: 183)
Hesap Adı : Figür Kongre ve Organizasyon Tic. A.Ş.
Hesap No : 9081563 (Euro Hesabı)
IBAN No : TR25 0006 2000 1830 0009 0815 63

KONGRE KAYIT, KONAKLAMA ÜCRETLERİ
(ACAPULCO OTEL)     1 Eylül 2017 ve öncesi 1 Eylül 2017 2017 sonrası

Katılımcı 550.-Euro 650.-Euro

Öğrenci 475.-Euro 575.-Euro

KAYIT & KONAKLAMA BİLGİLERİ

KONAKLAMASIZ DIŞ KATILIM     1 Eylül 2017 ve öncesi 1 Eylül 2017 sonrası

Katılımcı 380.-Euro 480.-Euro

Öğrenci 320.-Euro 420.-Euro

DOUBLE / TRIPLE ODA ( KİŞİ BAŞI )     1 Eylül 2017 ve öncesi 1 Eylül 2017 sonrası

Katılımcı 490.-Euro 590.-Euro

Öğrenci 415.-Euro 515.-Euro
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Ana
Sponsor

Ana Sponsor 125.000 ₺

12 m2 lik ücretsiz stand alan› 

50 ücretsiz konferans kayd›

Resmi web sitesinde sponsorun logosu ve linki (büyük boy + pop up)

Toplantı salon sahnesinde ana sponsor logo kullanımı

Çanta içi broşür

Duyuru, Program kitapçığı, Tam sayfa reklam (iç sayfa)

2 saat ana salonda firma tanıtım toplantısı

*Tüm sponsorluk fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
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Platin
Sponsor

Platin Sponsor 100.000 ₺

12 m2 lik ücretsiz stand alan›

40 ücretsiz konferans kayd›

Resmi web sitesinde sponsorun logosu ve linki (büyük boy)

Çanta içi broşür

Duyuru, Program kitapç›€›, Tam sayfa reklam (iç sayfa)

1 saat firma tanıtım toplantısı

*Tüm sponsorluk fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
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Altın
Sponsor

Altın Sponsor 75.000 ₺

6 m2 lik ücretsiz stand alan› 

30 ücretsiz konferans kayd›

Resmi web sitesinde sponsorun logosu ve linki (orta boy)

Çanta içi broşür

Duyuru, Program kitapçığı, Tam sayfa reklam (iç sayfa)

1 saat workshop tanıtım toplantısı

*Tüm sponsorluk fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
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Gümüş
Sponsor

Gümüş Sponsor 50.000 ₺

6 m2 lik ücretsiz stand alan› 

20 ücretsiz konferans kayd›

Resmi web sitesinde sponsorun logosu ve linki (küçük boy)

Çanta içi broşür

Duyuru, Program kitapçığı, Tam sayfa reklam (iç sayfa)

*Tüm sponsorluk fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
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Bronz
Sponsor

Bronz Sponsor 25.000 ₺

6 m2 lik ücretsiz stand alan› 

10 ücretsiz konferans kayd›

Resmi web sitesinde sponsorun logosu ve linki (büyük boy + pop up)

*Tüm sponsorluk fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.
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1- STAND 6.000 ₺ +KDV
•	 Stand	alanı	en	az	(3m	x	2m)	6	m2 olarak dağıtılmıştır.

•	 Stand	başına	iki	firma	temsilcisinin	kongreye	ücretsiz	olarak	kayıt	işlemi	yapılacaktır.

•		 Stand	alanı	maksimum	yüksekliği	3	m’dir.

•	 Stand	alanı	yer	seçimi;	kongreye	en	fazla	katkıda	bulunan	firmaların	yer	seçmesinin	ardından	stand	
 ücretinin banka hesaplarına yatırılış tarih sırasına göredir.

•	 Seçim	sırası	size	geldiğinde,	tarafınıza	dolu	olan	yerler	isimsiz	olarak	kapatılmış	bir	plan	gönderilecektir.		
 Stratejik olarak belirli bir firmanın yanında yer almak istemeyen firmalar bunu belirtmek durumundadırlar. 
 Bu taleplere organizasyon komitesi olabildiğince yanıt verecektir.

2- OTURUM SPONSORLUĞU 18.000 ₺ +KDV
Oturum sırasında yapmayı düşündüğünüz aktiviteler ve vermeyi düşündüğünüz yiyecek içecek ikramları için 
Figür Kongre Organizasyon Servisleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz. Teknik bedel fiyata dahil değildir.

3- ELEKTRONİK SPONSORLUKLAR 

3a- Elektronik Duyuru Sponsorluğu  12.000  ₺ +KDV
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi duyurusu elektronik ortamda PDF formatında hazırlanacak ve e-posta ile BİSAB 
üyelerine gönderilecektir. Elektronik duyuru sponsorluğu;  PDF formatında hazırlanacak duyuruda tam sayfa ilan 
sponsorluğunu içermektedir. Görsel tasarım maliyetleri sponsor firmaya aittir.

3b- Final Program USB Sponsorluğu                                                      18.000  ₺ +KDV
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi Final programı USB ortamında hazırlanacak olup, 
katılımcılara kongre çantası içerisinde dağıtılacaktır. USB giderleri sponsor firmaya ait 
olup, sponsor firmanın logosu USB kapağında ve içerikte yer alacaktır.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ
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3c- Program Akış Plazmaları Sponsorluğu                                              9.200 ₺ +KDV
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi süresince kongre merkezinin çeşitli yerlerine konulacak 
olan Plazma TV kiosklarından gün boyu bilimsel program akışı yayınlanacaktır, sponsor 
firmaya ait logo ya da görsel plazma kiosklarında kullanılacaktır. Yapım maliyetleri sponsor 
firmaya aittir.

3d- İnternet Merkezi Sponsorluğu                                                            17.200 ₺ +KDV
Özel dekor ile kurulacak internet alanına toplam 10 adet kablolu bağlantılı bilgisayarlar 
kurulacak ve tüm katılımcılar istedikleri zaman bu alandan internete bağlanacaklardır. 
Internet alanına ilave olarak sponsor firmanın görselleri ile dekore edilecek bir odaya 
kurulacak TV köşesinde katılımcılar gün içerisindeki gelişmelerden haberdar olmak 
için haber kanallarını izleyebilir ve günlük gazetelerini çay ve kahvelerini içerken 
okuyabileceklerdir. İnternet merkezine ait tüm giderler sponsor firma tarafından 
karşılanacaktır.

3e-Sunu Kontrol Merkezi Sponsorluğu                                                       4.800 ₺ +KDV
Sunum kontrol merkezindeki tüm bilgisayarların ekran koruyucuları ve açılış sayfaları sponsor firmanın logosunu 
taşıyacaktır. Ayrıca salonda çay & kahve ikramı yapılacaktır.

4- BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI

4a- 1. Duyuru Sponsorluğu                                                                           20.000 ₺ +KDV
1. Duyuru basım maliyeti organizasyon sekreteryasına ait olup, sponsor firmanın logosu  
arka kapakta  tam sayfa olarak yayınlanacaktır.

4b- 2. Duyuru Sponsorluğu                                                                           28.000 ₺ +KDV
2. Duyuru basım maliyeti organizasyon sekreteryasına ait olup, sponsor firmanın logosu  
arka kapakta  tam sayfa olarak yayınlanacaktır.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ
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4c- Duyuru ya da Final Program İç Sayfa Sponsorluğu               2.000 ₺ +KDV
Sponsor firmanın tercihi doğrultusunda “program kitabı” ya da ”duyuruların” iç sayfasında organizasyon 
komitesinin uygun gördüğü sayfalarda sponsor firmanın hazırlayıp göndereceği ilan tam sayfa olarak basılacaktır.

4d- Duyuru ya da Final Program Ayraç Sponsorluğu                    4.800 ₺ +KDV
Katılımcıların program kitabını kolaylıkla kullanabilmesi amacı ile tasarlanan ayraç; sponsor firmanın göndereceği 
görseller doğrultusunda hazırlanacaktır. Ayraç maliyetleri sponsor firmaya aittir.

4e- Cep Program Sponsorluğu                                                                       9.200 ₺ +KDV
Katılımcıların bilimsel programı kolaylıkla takip edebilmeleri için basılan cep programının 
arka kapağına tam sayfa sponsor firma ilanı yada teşekkür yazısı konulacaktır. Cep program 
maliyeti sponsor firmaya aittir.

4f- Kordonet Sponsorluğu                                                                          5.280 ₺ +KDV
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi katılımcılarının tamamının kongre süresince taşımak durumunda oldukları, 
üzerinde isim yazılı olan yaka kartları iplerinin üzerinde sponsor firma logosu ve kongrenin tam adı birlikte yer 
alacaktır. Kordonet maliyetleri sponsor firmaya aittir.

4g- Kongre Oda Kartı Kabı Sponsorluğu  4.800 ₺ +KDV
Tüm konaklayan katılımcıların giriş işlemlerini yaparken resepsiyon tarafınca verilen oda numarasının yazıldığı 
oda kartı kabı firma ve ürün logolu olarak basılacaktır. Oda kartı kabı baskı maliyeti sponsor firmaya aittir.

4h- Kongre Sertifika ve Yazılımı Sponsorluğu  5.280 ₺ +KDV
Kongre sertifikaları tüm katılımcılara sponsor firmanın standından verilecek olup, sertifikalar hattat tarafından 
yazılacaktır. Hattat ve Sertifika maliyetleri sponsor firmaya aittir.

4i- Kongre Çantası İçerisine Tanıtım Broşürü Sponsorluğu 2.200  ₺ +KDV
3. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi çantasının içerisine arzu eden firmalar Düzenleme Kurulu’ndan alınacak onay 
sonrasında ürün tanıtıcı broşür koyabilirler. Broşür maliyetleri sponsor firmaya aittir.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ
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5- KONGRE ÇANTA SPONSORLUĞU                                                         12.800  ₺ +KDV

Firmanın logosu ve ürün logosu, kongre logosu ile birlikte çanta içerisine basılacaktır. 
Çanta içerisine konulacak kalem ve bloknot firma tarafından temin edilecek olup, kalem 
ve bloknot üzerinde de firma veya ürün logosu yer alabilir. Çanta fiyatı model, kumaş 
detayına göre farklılık gösterdiğinden, Düzenleme Kurulu tarafından seçilecek modele 
göre fiyat belirlenecektir. Çanta maliyeti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.

6- GÖRSEL SPONSORLUKLAR

6a- Su Sebili Sponsorluğu                                                                                4.400  ₺ +KDV
Kongre merkezinin belirli yerlerine 5 adet su sebili konulacak olup, su sebilleri sponsor 
firma görselleri ile giydirilecektir. Görsel maliyeti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.

6b- Yer Yönlendirme Sponsorluğu  3.600 ₺ +KDV
Kongre	merkezi	içinde	çeşitli	yerlere	kongre	kullanım	alanlarını	gösteren	50	x	70	cm.	Ebatlarında	digital	baskılı	
ve sponsor firma logosunun zemin olarak kullanılacağı yönlendirmeler kullanılacaktır. Görsel maliyetler sponsor 
firmaya aittir.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ
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7- SOSYAL ETKİNLİKLER
7a- Gala Etkinliği Sponsorluğu                                                                  37.200  ₺ +KDV
Gala etkinliği ikram menüsü ve etkinlik alanında sponsor firmaya ait görsellerin kullanılması 
ve menü kartlarında firma teşekkür yazısını kapsamaktadır. Gala etkinliği sanatçı giderleri 
sponsor firmaya aittir.

7b- Açılış Kokteyli Sponsorluğu 29.200  ₺ +KDV
Açılış kokteyli ikram menüsü ve etkinlik alanında sponsor firmaya ait görsellerin kullanılması ve menü kartlarında 
firma teşekkür yazısını kapsamaktadır. Açılış kokteyli sanatçı giderleri sponsor firmaya aittir.

8-AKILLI TELEFON UYGULAMASI SPONSORLUĞU                          13.600  ₺ +KDV
Akıllı telefon uygulamasının ana ekranında görünürlüğü yüksek biçimde firma ve ürün 
logosunun bulunmasını kapsamaktadır. Görsel maliyetler sponsor firmaya aittir.

3. ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHI KONGRESİ TL HESABI

Banka Adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Valikonağı Şubesi (Şube Kodu: 183)
Hesap Adı : Figür Kongre ve Organizasyon Tic. A.Ş.
Hesap No :  (TL Hesabı)
IBAN No : 

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ
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NAKLİYE, GÜMRÜK VE NAVLUN
HİZMETLERİ

Organizasyonu 15-19 Ekim 2017 tarihleri arasında Acapulco Otel Kongre Merkezi Girne, KKTC’de gerçekleştirilecek 
olan III. Bitki Islahı Kongresi ile ilgili olarak firma malzemeleri gönderimi ve ulaşımıyla alakalı detaylar aşağıda 
bilgilerinize sunulmaktadır.

III. Bitki Islahı Kongresi’ne malzeme gönderecek tüm sponsor firmalar malzemelerini kendi imkanları ile 
kongre merkezine gönderme kararı alabilirler, malzemelerini kendi gönderen firmaların malzemeleri ile ilgili 
yaşayacakları sorunlardan dolayı BİSAB ya da Figür Kongre Organizasyon Servisleri sorumluluk kabul etmemekle 
birlikte; Figür Kongre Organizasyon Servisleri sorunu çözme konusunda çaba gösterecektir.

III. Bitki Islahı Kongresi’ne malzeme gönderecek sponsor firmalar malzemelerini Figür Kongre Organizasyon 
Servisleri aracılığı ile kongre merkezine göndermek istedikleri takdirde aşağıdaki prosedürler uygulanacaktır.

1. Sponsor firma malzemelerinin 12 - 13 Ekim 2017 tarihine dek sponsor firma yetkilisi eşliğinde İstanbul’da 
bulunan TÜMSAN 1 SANAYİ SİTESİ, 7. BLOK NO:2 AKGÜNLER TURİZM – KIBRIS KARGO deposuna teslim edilmesi 
gerekmektedir. Sponsor firma yetkilisi ile birlikte Figür Kongre Organizasyon Servisleri yetkilisi tarafından 
malzemelerin yükseklik, genişlik ve boyları tır içerisinde kapladığı alana göre ölçülerek metreküp hesabı 
yapılacaktır.

*1m3’ ün altındaki tüm malzemeler 1m3 olarak hesaplanır ve faturalandırılır.

**Her türlü medikal malzeme, sarf malzemesi ve ilacın gümrüklenmesi ücrete tabidir ve özel izin 
gerektirir. Bu malzemelerin yurt dışına çıkış izin onayları için;
- T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş üretim sertifikası
- T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş izin yazısı

2. Sponsor firmalardan alınacak tüm malzemeler tırlarla Mersin Taşucu Limanı’na götürülecek ve buradan gemi 
ile Girne Limanı’na ulaştırılacaktır.

3. Tırların kongre merkezinde açılması esnasında sponsor firma yetkilisinin araç başında bulunarak kolilere eşlik 
etmesi zorunludur.

4. III. Bitki Islahı Kongresi için sponsor firma tarafından götürülecek ve tekrar Türkiye’ye dönecek
malzemeler için (örnek: stand vb.) gümrük vergisi ödenmemektedir.

5. Sponsor firmaların gönderecekleri her koli malzeme için eksiksiz olarak aşağıdaki örnek çeki listesi benzeri 
bir belgeyi hazırlamaları gerekmektedir. Koliler gümrükte açılarak kontrol edildiğinden dolayı koliler içinde 
bulunan malzemelerle koli üzerinde yer alan çeki listesinin birebir aynı olması gerekmektedir. Koli içinde yer 
alan ancak çeki listesinde yer almayan malzemelerden doğacak sorun ve ek vergiye ait tüm maddi ve manevi 
sorumluluk çeki listesi hazırlayan sponsor firmaya ait olacaktır. BİSAB ya da Figür Kongre Organizasyon Servisleri 
bu durum karşısında sorumluluk kabul etmeyecektir.
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NAKLİYE, GÜMRÜK VE NAVLUN
HİZMETLERİ

Örnek Çeki Listesi Tablosu

NO MALZEME DETAYI MARKA-SERİ NO EBAT / m3 KG FİYAT

1 12 ADET SUPER TRUSS 52X52 4 mt 
section Thomas Işık askı sistemi 30 2000 TL

2 GM LODE TRUSS MOTOR SİSTEMİ Thomas Işık askı sistemi 500 3500 TL

3 1 Adet Plazma TV 42’ Sony 1234566 17 2700 TL

4 1 Adet Plazma TV 50’ Panasonic 4652678 18 3000 TL

5 Işıklı Perde Starwhite Showtec 12 4000 TL

6 2 Adet 19’ LCD Monitör Phillips 14 500 TL

*Çeki listesinin 4 Ekim 2017 tarihine kadar Figür Kongre Organizasyonları A.Ş.’ye gönderilmesi 
gerekmektedir.

6. III. Bitki Islahı Kongresi için sponsor firma tarafından kongre süresince dağıtılacak olan ve üzerinde sponsor 
firma yada sponsor firma ürünü logosu olmayan promosyon malzemelerinin (örnek Vakko markalı firma logosuz 
atkı vb.) toplam bedelinin % 26’sı gümrük vergisi olarak gümrüğe ödenmektedir. Ödenen gümrük vergisi 
tutarı kongre sonunda Figür Kongre Organizasyon Servisleri tarafından sponsor firma faturasına eklenecektir. 
Gönderilecek promosyon malzemeleri üzerinde sponsor firma logosu yada sponsor firmaya ait ürün logosu 
bulunması halinde gümrük vergisi ödenmeyecektir. KKTC gümrüğüne promosyon malzemesi olarak beyan 
edilen malzemelerin fazla gelmesi halinde bu malzemelerin geri dönüşü mümkün olmayacağından dolayı 
promosyon malzeme sayılarının dikkatli şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Promosyon malzemelerini içeren 
kolilerin üzerine aşağıda örneği belirtilen bir çeki listesi hazırlanmalıdır. Koli içinde yer alan ancak çeki listesinde 
yer almayan malzemelerden doğacak sorun ve ek vergiye ait tüm maddi ve manevi sorumluluk çeki listesi 
hazırlayan sponsor firmaya ait olacaktır. BİSAB ya da Figür Kongre Organizasyon Servisleri bu durum karşısında 
sorumluluk kabul etmeyecektir.

Örnek Promosyon Malzemesi Çeki Listesi Tablosu

NO MALZEME DETAYI DETAY EBAT / m3 KG FİYAT

1 300 Adet Şapka 5 150 TL

2 300 Adet T-shirt 10 300 TL

3 300 Adet Anahtarlık 7 420 TL

4 1.000 Adet Çanta 8 400 TL

5 1.000 Adet Islak Mendil 10 300 TL

6 1.000 Adet Kalem 8 400 TL

7 1.000 Adet Bloknot 12 600 TL

8 2.000 Adet Broşür 19 600 TL

9 200 Adet USB Bellek 1 700 TL
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NAKLİYE, GÜMRÜK VE NAVLUN
HİZMETLERİ

7. III. Bitki Islahı Kongresi için malzemelerini Figür Kongre Organizasyon Servisleri aracılığı ile 
gönderecek sponsor firmalardan tır içinde kapladıkları m3 alan kadar nakliye ücreti talep edilecektir. 

1m3 Alan Ücreti: 495 TL + %18 KDV 
Fiyata dahil olan servisler;
•	İstanbul-Girne-İstanbul	nakliye	bedeli
•	Modüler	ve	örümcek	standlarınızın	Kıbrıs’da	tırdan	stand	alanına	taşınması

8. Kongre sonunda promosyon malzemesi dışında beyan edilen tüm diğer malzemeler sponsor firma yetkilisi eşliğinde 
yeniden tırlara yüklenecek ve İstanbul’da TÜMSAN 1 SANAYİ SİTESİ, 7. BLOK NO:2 AKGÜNLER TURİZM–KIBRIS KARGO 
deposuna getirilecektir. 

Sponsor firma malzemelerini firma yetkilisi eşliğinde TÜMSAN 1 SANAYİ SİTESİ, 7. BLOK NO:2 AKGÜNLER TURİZM–
KIBRIS KARGO deposundan 27 Ekim 2017 tarihinde almakla yükümlüdür. 27 Ekim 2017 tarihinde alınmayan malzemeler 
firma adresine karşı ödemeli olarak gönderilecektir. Kargolanmasını talep ettiğiniz malzemeler için kargo talep formunu 
kongre esnasında doldurup Figür Kongre Organizasyonları A.Ş. yetkilisi Serkan Sezer’e teslim edilmesi gerekmektedir.

9. Belirtilen nakliye ücretine TÜMSAN 1 SANAYİ SİTESİ, 7. BLOK NO:2 AKGÜNLER TURİZM–KIBRIS KARGO deposunda 
teslim ve Acapulco Otel Kongre Merkezi deposunda teslim dahil olup; depodan sponsor firma stand alanına nakliye ya da 
hamaliye dahil değildir. 

Acapulco Otel Kongre Merkezi deposundan sponsor firma stand alanına yapılacak nakliye sırasında kullanılması planlanan 
forklift ve hamaliye ekstra olarak ücretlendirilecek olup bu servisler için 4 Ekim 2017 tarihine dek Figür Kongre Organizasyon 
Servisleri’dan talepte bulunulması gerekmektedir.

Yiyecek, İçecek Hizmetleri
Kongre Yönetimi yiyecek içecek hizmetlerinin sağlanması için Acapulco Otel ile anlaşmıştır. Kongre merkezine başka yerden 
temin edilecek her türlü yiyecek ve içeceğin getirilmesi yasaktır. Yiyecek içecek hizmetinin başka yerden temin edilmesini 
engellemek stand sahibi firmanın sorumluluğundadır. Standlarda her türlü ikram talebi için Figür Kongre Organizasyon 
Servisleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Ses ve Görsel Teknik Cihazlar
Kongre Yönetimi Kongre Sekreteryası olan Figür Kongre Organizasyon Servisleri serginin resmi ses ve görüntü teknik cihaz 
tedarikçisi olarak belirlemiştir. Firmalar kendi stand alanlarında kullanmak istedikleri TV, Projeksiyon, Video gibi teknik 
cihazları Figür Kongre Organizasyon Servisleri aracılığıyla temin etmek durumundadırlar. Dışarıdan teknik cihaz getirilmesi 
yasaktır.

Not: Kongre Yönetimi uygun gördüğü takdirde sponsor firmanın ses ve görüntü cihazlarının kullanımına sınırlama 
getirebilir. Firma bu sınırlamaya kesinlikle uymak zorundadır.

Teknik Sorunlar ve Doğal Afetler
Kongre Yönetimi voltajdaki iniş çıkışlar, doğal afetler ya da meydana gelebilecek elektrik kesintilerinden dolayı doğabilecek 
zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

Depolama ve Hamaliye Hizmetleri
Kongre Merkezi’nde firmaların kullanımına depo olarak sunulabilecek kısıtlı bir alan mevcuttur. Firmaların stand 
kurulumlarında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Hamaliye hizmeti, aşağıda belirtilen şekilde 
ücretlendirilecek olup hamaliye hizmeti talep etmeyen firmaların kolileri kesinlikle taşınmayacaktır.

Koliler : 9,50 TL / Adet

Not: Konteynerların boşaltılması için forklift kullanılmakta olup, forklift hizmeti talebi için 4 Ekim 2017 tarihine dek kongre 
organizasyon sekretaryasına başvurmanız gerekmektedir. Forklift hizmeti ayrıca fiyatlandırılacaktır.
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STAND ALANI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş., stand alanlarında kurulacak olan stand info masasında 08:00-18:00 saatleri 

arasında tüm sorularınıza cevap vermeye hazır olacaktır.

KUMAŞLANMIŞ BANKET MASA

Kurulacak olan her 6 m2’lik standınız için tarafınıza bir adet kumaşlanmış banke masa verilecektir.

İKİ ADET SANDALYE

Standınızda kullanılmak üzere tarafınıza iki adet sandalye verilecektir.

STAND ALANI GÜVENLİK

Kongre merkezi içerisinde bulunan güvenlik kongre merkezi güvenliğinden sorumludur. Stand alanınız ve 

malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan kayıp, zarar ve çalıntı olaylarında Düzenleme Kurulu ve Figür 

Kongre ve Organizasyon A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Ancak yine de Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş. stand 

alanı güvenliğinin maksimum ölçülerde sağlanabilmesi için kongre merkezi yetkilileri ile gereken çalışmayı 

yapacaktır.

STAND ALANI HİZMETLERİ
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STAND ALANLARININ KURULUŞ TAKVİMİ

KURULUŞ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SAATİ : 15 Ekim 2017 08:00 

KURULUŞ BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ : 15 Ekim 2017 22:00

STAND ALANI ZİYARET SAATLERİ

STANDLARIN AÇIK OLDUĞU TARİHLER :    16-17-18-19 Ekim 2017

SABAH AÇILIŞ SAATİ : 08:30 

AKŞAM KAPANIŞ SAATİ : 18:30

   

STAND ALANLARININ TOPLANIŞ TAKVİMİ

TOPLAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SAATİ : 20 Ekim 2017 14:00

TOPLAMA BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ : 20 Ekim 2017 22:00

STAND ALANI ÇALIŞMA TAKVİMİ
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•	 Stand	alanı	veya	ticari	poster	panoları	dışında	şirket	veya	ürün	tanıtımının	herhangi	bir	şekilde	yapılmamasını	

 rica ederiz.

•	 Stand	alanı	açık	olduğu	saatlerde	standınızda	tanıtım	görevlilerinin	bulunmasını	rica	ederiz.

•	 Stand	alanında	tanıtım	için	görüntü	aletleri	kullanılabilir.	Ancak	seslerin	diğer	standları	ve	genel	stand	

 alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olmasını rica ederiz.

•	 Kongre	merkezi	dışından	yiyecek	ve	içecek	maddeleri	getirilerek	stand	alanında	ücretli	veya	ücretsiz	dağıtımına	

 izin verilmemektedir. Bu doğrultuda stand alanınızda vermeyi düşündüğünüz ikramlar için tarafımızdan bilgi 

 istenmesini rica ederiz.

•	 Hazırlanmış	planda	verilmiş	olan	mekan	ve	ölçüler	dışına	çıkılmamasını	rica	ederiz.	Böyle	bir	durumla	

 karşılaşılması halinde stand alanının sökülerek tekrar monte edilmesi durumu ortaya çıkacaktır.

•	 Kongre	merkezinin	duvarlarına	Figür	Kongre	ve	Organizasyon	A.Ş.	yetkilileri	ile	görüşmeden	herhangi	birşey	

 asılmaması, yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.

•	 Kongre	merkezine	herhangi	bir	şekilde	verilecek	olan	maddi	zarar,	tespiti	yapıldıktan	sonra	yapan	firma	

 tarafından Acapulco  Otel’e ödenir.

•	 Stand	alanı	içerisine	Figür	Kongre	ve	Organizasyon	A.Ş.	yetkililerinden	talep	ettiğiniz	malzemelerin,	faaliyetin	

 bitiminde teslim edilmesini rica ederiz.

KURALLAR VE GENEL BİLGİLER
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İndirimli Kayıt İçin Son Tarih

1 Eylül 2017

İndirimli Konaklama İçin Son Tarih

1 Eylül 2017

Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih

18 Eylül 2017

ÖNEMLİ TARİHLER
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Stand alanı talep formunu; seçim sırası size geldiğinde organizasyon sekretaryası yetkilileri sizden talep 
edecektir. Seçim sırası size geldiğinde, stand planı; tarafınıza seçilmiş olan yerler isimsiz olarak kapatılmış 
şekilde gönderilecektir. 

Firma Adı: .........................................................................................................................................................................................................  
(Lütfen firmanızın tam adını yazınız. Bu isim tüm liste, plan ve masa üstü isimliklerinde yer alacak olan isimdir.) 

Posta Adresi: ....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Telefon:	.......................................................................................................	Fax:	.............................................................................................

E-Posta: ......................................................................................................

Stand Alanında Sergilenecek Ürün: ........................................................................................................................................................

Yerleşim: ............................................................................................................................................................................................................
(Benzer ürünleri olan firmalar özel taleplerini stand seçimi esnasında belirtmek durumundadır.) 

Aşağıda belirtilen stand alanını ................................................................................................................ firması olarak seçiyoruz. 

Stand Numarası (ları): ...................................................................................................................................................................................

Stand Alanı Toplam Metrekaresi: .............................................................................................................................................................

Stand Uzunluk: ........................................... m                                     Stand Derinlik: ......................................m

Stand Yükseklik: Maksimum 3 m

Hammaliye: 
(Hammaliye ücreti, koli başına 10-TL’dir. Firmanıza ait kolilerin taşınmasını isteyip istemediğinizi belirtiniz.)

         Evet istiyorum                  Hayır istemiyorum

Yetkili İsim & İmza (Bu formu ve ekteki dosyayı okuyup belirtilen koşulları kabul ettiğimi belirtirim.)
 

İsim: ...........................................................................................................................................       İmza : ...................................................

STAND ALANI TALEP FORMU
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.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

NOTLAR
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Organizasyon Sekreteryası

FİGÜR KONGRE VE ORGANİZASYON SERVİSLERİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center

No: 4 34360 Şişli / İstanbul - Türkiye
Tel: 0 212 381 46 00 / Fax: 0 212 258 60 78

intpbc2017@figur.net


