SPONSORLUK
DOSYASI

KalDer Hakkında
1990

yılında kurulmuş olan Türkiye Kalite Derneği, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet
gücünü artırmak yoluyla Türkiye’nin, Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen köklü sivil toplum kuruluşudur.
KalDer kar amacı gütmeden gerçekleştirdiği faaliyetlerle sektör, yapı büyüklük gözetmeden ülkemizin tüm kuruluşlarında
yönetim kalitesini artırmayı hedeflemiştir.
KalDer faaliyetlerini Türkiye çapında, dernek merkezi İstanbul olmak üzere, 5 Şubesi (Ankara, Bursa, Kayseri, Eskişehir, İzmir)
3 Temsilciliği (Batı Akdeniz, Çukurova, Trakya) ve çok sayıda gönüllüsünün desteği ile yürütmektedir. KalDer’in Türkiye’nin en
büyük ve sayılı holdinglerinden, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşları ve
üniversitelere kadar toplamda 2000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.
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Kalite Kongresi Nedir?
1992 yılından bu yana her yıl düzenlenen Kalite Kongresi, güncel problemlerin mevcut durumunu gözeterek gelecekte
karşılaşılabilecek her türlü soruya cevap bulmayı ve geleceğe ışık tutmayı amaçlar. Binlerce katılımcısı ve birbirinden kıymetli
alanında uzman konuşmacılarıyla Kalite Kongresi her sene farklı bir tema ile katılımcılarına, titizlikle yön gösterir. Bu sene 31.’si
düzenlenen Kalite Kongresi “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör, Toplumda Adalet.” temasıyla sizleri bekliyor. 2 gün sürecek eşsiz bir
deneyim için koltuklarınız çoktan hazır.

2022 – 31. Kalite Kongresi
RİSKİN ÖTESİ: Bilim, Sektör ve Toplumda ADALET.
Günümüzde yaşam şeklimiz ve iş anlayışımız değişimin de ötesinde hızlı bir dönüşüm içindedir. Küresel hedefler çevresel,
sosyal ve ekonomik alandaki başarı kriterlerimizi de değiştirmiştir. Diğer yandan karşı karşıya olduğumu ciddi riskleri de
çözmek zorundayız.
Riskleri aşmamızın temel koşulu, insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına destek vermemizdir. Herkesin katılabileceği
bir sürdürülebilir dünya çabasında başarıya ulaşmamız, bilimde, sektörlerde ve toplumda özgür olmamıza ve bu özgürlüğü
sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlıdır.

2022 – 31. Kalite Kongresi
1. Gün Yaşadığımız Riskler
Oturum İçeriği
Küresel Gelişmeler ve Ekonominin Riskleri: İklim değişikliğinden jeopolitik sorunlara kadar
küresel ekonominin başa çıkması gereken geniş bir risk yelpazesi var. Ne yapmalıyız?

Özgür Demirtaş, küresel ölçekte yaşanan sıcak konuları ve karşı karşıya olduğumuz risklerin
ekonomik ve sosyal yaşamımıza etkilerini ele alacak. Ukrayna'da yaşanan savaş,
küreselleşmenin geleceği, gıda ve enerji krizleri, iklim değişikliği ve çevresel bozulma, sağlık
konuları ile Covid-19 gibi pandemik riskler karşısında işin geleceği ne olacak, teknolojide
yaşanan gelişmeler çözüme nasıl katkı sağlayacak ve tüm yaşananlar karşısında
durgunlaşan ekonomide işletmelerin rolü ne olacak.

2022 – 31. Kalite Kongresi
1. Gün Yaşadığımız Riskler
RİSK 1: ENERJİ | DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?
Oturum İçeriği
Enerjide Dönüşüm ve İklim Değişikliği: Ekonomik büyümeyi iklim değişikliğini hızlandırmadan sağlayabilmek için temiz enerji üretmeli ve bu enerjiye
herkesin erişimini sağlamalıyız.
Dünyanın son elli yılda yaşadığı en sert enerji krizi ve fosil yakıtlara dayalı ekonomilerin hazırlandığı soğuk bir kışı masaya yatıracağız. Gelişimimiz ve
yaşamımız için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin üretimi için artık daha çok yenilenebilir kaynaklara yöneliyoruz. Ancak yaşadığımız dönüşüm ne kadar
yeterli ve kapsayıcı? Erişilebilir ve temiz enerji hedefine ulaşmak için neler yapmamız gerektiği bu oturumda tartışılacağız, çözüm önerileri sunacağız.

RİSK 2: GIDA | 2030'A DOĞRU GIDA GÜVENLİĞİ
Oturum İçeriği
Gıda Sistemi ve Biyoçeşitlilik: Gıda sistemimizi küresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirirken, ihtiyacımız olan üretimi biyoçeşitliliği koruyarak
yapmalıyız.
Gıda sisteminin iklim değişikliği başta olmak üzere karşı karşıya olduğu riskleri ve bu riskleri aşmak için nasıl bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu
konuşacağız. Gıda sistemi tarladan tabağa tüm aşamalarında büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. İklim değişikliğine uyumlu ve yeni iklime karşı
dirençli, daha sorumlu üreten ve tüketen bir gıda sistemini oluşturabilmek için tüm aktörlerin yapması gerekenler nelerdir? Gıda sektörünün
geleceğinde neler var, nasıl bir sistem oluşturacağız?

2022 – 31. Kalite Kongresi
1. Gün Yaşadığımız Riskler
RİSK 3: KAYNAKLAR | ZİNCİR NE KADAR GÜÇLÜ
Oturum İçeriği
Tedarik Krizleri ve Kaynak Kullanımı: Ekosistemlerimizin daha sağlıklı olabilmesi için, iklim ve jeopolitik kaynaklı risklere dirençli bir tedarik zinciri
oluşturmalıyız.
Pandemi döneminde daha sert bir şekilde anlaşılan talep/değer zincirinin önemini ve bu zincirin sağlamlaştırılması için yapılması gerekenleri
tartışacağız. Günlük yaşamımızın sağlıklı bir şekilde devamlılığı, ekonomilerimizin kaynak ihtiyacının kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlanmasına
bağlı. Gerek gezegenin değişen koşulları, gerekse de jeopolitik sorunlar ve krizler kaynak tedariği zincirinin halkalarını sürekli zorlamakta. Sektör ise
bu risklere karşı akılcı çözümler üretme çabasında.

ÖTESİ: KAPSAYICILIK | DAHA DİRENÇLİ BİR EKONOMİ
Oturum İçeriği
Yeşil ve Döngüsel Ekonomi: Yeşil iş anlayışı ve döngüsel ekonominin başarıya ulaşabilmesi için, sadece yerel değil küresel ölçekte eşitlikçi bir katılım
ve katkı sağlamalıyız.
Günümüz riskleri karşısında daha dayanıklı gelecek risklere ise dirençli bir ekonominin önceliklerini ve nasıl olması gerektiğini tanımlayacağız. Yeni
ekonomi, paydaş ekonomisi, döngüsel ekonomi, dirençli ekonomi ve yeşil ekonomi… Geleceğimizi inşa etmeye çalışırken ekonomi anlayışımızı da
köklü şekilde değiştiriyor, yeni kavramlar ile bu yeni iş anlayışını açıklamaya çalışıyoruz. Yeni kavramlar, ESG anlayışı, yeşil ve döngüsel ekonomi
gerçekten nedir?

2022 – 31. Kalite Kongresi
2. Gün Kapımızdaki Riskler
RİSK 4: TEKNOLOJİ | GELECEK İÇİN SORUMLU TEKNOLOJİ
Oturum İçeriği
Teknoloji ve Sorumlu Yenilikçilik: Hemen her alanda yaşadığımız sorunları teknolojik kabiliyetimiz ile çözebileceğiz. Teknolojiye adil erişimi sağlamalı
ve yaygınlaştırmalıyız.
Teknoloji alanında yaşadığımız gelişmeleri ve bu gelişmelerin küresel ölçekte kapsayıcı, eşitlikçi ve erişilebilir olması için yapmamız gerekenleri
tartışacağız. Bugün teknolojide her bir saatte gerçekleştirdiğimiz yenilik sayısı geçen yüzyılın başına göre üç bin kat daha fazla. Teknoloji bu ivmeli
hızla gelişirken iki konu gündeme geliyor; yararlı teknoloji üretimi ve üretilen teknolojinin kapsayıcı ve eşitlikçi olarak insanlığa eriştirilmesi.

RİSK 5: GÖÇ | KÜRESEL İNSAN HAREKETLİLİĞİ
Oturum İçeriği
Toplumsal İlişkiler ve Küresel Göç Sorunu: Çeşitli nedenler ile 2050 yılında 1 milyar insan yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalacak. Yeni göç
dalgasını yönetmenin yollarını bulmalıyız.
Küresel ölçekte gerçekleşen demografik değişimi ve bu değişimin yansımalarını ele alarak gelecek toplumunun resmini çizeceğiz. Bir yandan
toplumların kendi içinde yaşadığı demografik değişim ve bunun etkileri, diğer yandan kayıtlı veya kayıtsız göç hareketleri ile yaşanan kültürler arsı
etkileşim ve çatışmalar. Küresel ölçekte yaşanan sosyolojik değişim, bilimden teknolojiye, kültürden ekonomiye her alanda da sert ve kökten
dönüşümler yaşanmasını zorunlu kılıyor.

2022 – 31. Kalite Kongresi
2. Gün Kapımızdaki Riskler
RİSK 6: İSTİHDAM | BEŞ MİLYARIN İSTİHDAMI
Oturum İçeriği
İstihdam Sürekliliği ve Yetenek Yönetimi: Nüfus etütlerine göre 2050 yılında 5 milyar insanı istihdam etmemiz gerekiyor. Yeni işler yaratmalı,
bireylerin yeteneklerini yarın için geliştirmeliyiz.
Bugün yaklaşık 3 milyar ancak yakın gelecekte 5 milyar olacak istihdam ihtiyacımızın ekonomide nasıl karşılanacağını ve yetenek ihtiyacını tartışacağız.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve sosyal dönüşüm ekonominin iş anlayışını ve üretim araçlarını köktenci bir şekilde değiştirmekte.
Klasik ekonominin tanımladığı mesleklere dayalı istihdam ihtiyacı daralırken, yeni ekonominin yeni meslekleri ile tanışmaktayız. Eski ekonomi ile
uyumlu mesleki geliştirme kurumları geçerliliğini sürdürürken, geleceğin istihdamını ve yetenek ihtiyacını nasıl karşılayacağız?

ÖTESİ: YÖNETİM | KALİTE RİSKİ YÖNETMEKTİR
Oturum İçeriği
Yönetim Kalitesi ve Risk Yönetimi: Çözüm bilimsel temellere dayalı akılcı ve kaliteli bir yönetimden geçiyor. Kriz yönetiminde başarılı şirketleri ve
stratejilerini takip etmeliyiz.
Bilimsel temellere dayalı kaliteli bir yönetim anlayışının nasıl yaşama geçirilebildiğini, nasıl bir yolculuk yaşandığını anlatacağız. Tüm kurumlar için
yaşanan ve yaşanacak sorunları aşabilmek ve ötesine geçebilmek öncelikle sağlıklı ve doğru bir risk analizi yapılabilmesine bağlıdır. Paydaşlarının
önceliklerini, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan değişimi doğru analiz eden, kararlarını paydaş katılımlı, kapsayıcı ve eşitlikçi bir şekilde alabilen
kaliteli yönetim anlayışının tesis edilmesinin önemi ve gerekliliği gün geçtikçe daha da net olarak ortaya çıkmaktadır.

2022 – 31. Kalite Kongresi
2. Gün Kapımızdaki Riskler
KAPANIŞ | ADALET
Oturum İçeriği
Sahada Riski Yönetmek ve Adaleti Sağlamak: Riskler yaşamımızın her alanında ve krizlere dönüşmeye aday. Dünya büyük bir oyun sahası.
Çözümlerde uzlaşacağımız bir adaleti nasıl sağlarız?

KALİTE KONGRELERİ
Kimler Geldi,
Neler Anlattı?

Konuşmacılarımızdan Bazıları

GÜLER SABANCI

SABANCI HOLDİNG YK BAŞKANI

GALYA FRAYMAN MOLİNAS
COCO COLA TR KAFK. VE ORTA
ASYA BÖLÜM BAŞKANI

ESKO TAPANİ AHO

FİNLANDİYA ESKİ BAŞKANI

BÜLENT ECZACIBAŞI

ANDREAS WENDT

SIMONE KASLOWSKİ

DR CANAN DAĞDEVİREN

ECZACIBAŞI HOLDİNG YK BAŞKANI

TÜSİAD YK BAŞKANI

DIR. J. CRAIG VENTER

CELERA GENOMİCS KURUCUSU

EFQM BAŞKANI

MIT MEDİA LAB ÖĞRETİM ÜYESİ

KOFİ ANNAN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ESKİ
GENEL SEKRETERİ

UNDO HANSEN
DGQ YK BAŞKANI

MUSTAFA V. KOÇ

ZÜLFÜ LİVANELİ

NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİST

ROBERT TUCKER

MANSUR YAVAŞ

KOÇ HOLDİNG YK BAŞKANI

INNOVATION RESOURCES YK BAŞKANI

BOB HERBOLD

HALİT ERGENÇ

MİCROSOFT ESKİ BAŞKANI YRD.

PAUL KRUGMAN

SANATÇI

AKTÖR

DARON ACEMOĞLU
MIT EKONOMİ PROFESÖRÜ

SANDA OJIAMBO

ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL
İLKELER SÖZLEŞMESİ CEOSU

ACUN ILICALI

HANZADE DOĞAN BOYNER

ACUN MEDYA YK BAŞKANI

DOĞAN ONLİNE YÖNETİM
KURULU BAŞKANI

Kalite Kongresi Temaları


30. Kalite Kongresi / Ortak Amacın Gücü



29. Kalite Kongresi / Yeni Yönler Yeni Ufuklar



28. Kalite Kongresi / Çözüm Özünde



27. Kalite Kongresi / Sürdürülebilir Ortak Gelecek



26. Kalite Kongresi / Dönüşüme Liderlik



25. Kalite Kongresi / Yeni Normal



24. Kalite Kongresi / Mükemmelliği Sürdürmek



23. Kalite Kongresi / Mükemmelliği Yaşamak



22. Kalite Kongresi / Mükemmelliği Paylaşmak



21. Kalite Kongresi / Yaşanabilir Gelecek



20. Kalite Kongresi / Fark Yaratmak

Kalite Kongresi Katılımcı
Dağılımları
Uzman

30 Yıl
95 Büyük Kongre
150.000 Katılımcı
2.800 Konuşmacı

15%

Üst

53%

Uzman

Pozisyon

Orta
Üst

32%

Orta

Kongrelerden Kesitler

Sizi Neler Bekliyor

Oturumlar
Alanında uzman
konuşmacılarla, 2 tam gün
boyunca sektöre yön
veren isimler eşliğinde
ufuk açan oturumlar.

Sergi Alanı
Sektörün ileri gelen
firmaları ile katılımcıları
bilim, teknoloji, sağlık,
enerji gibi birçok alanda
bir araya getirecek ve
güncel gelişmelerin
konuşulduğu sergi alanı.

Ödül Töreni
Kongre’nin son oturumu
olan “Yaşam Biçimi Olarak
Kalite” sonrasında
kuruluşların Türkiye
Mükemmellik Ödülü ve
Yetkinlik Belgeleri takdimi
ve kapanış kutlamaları.

Neden Sponsor Olmalısınız?
30 yılı aşkın süredir, her sene düzenli olarak gerçekleşen Türkiye Kalite Kongresi, sürdürülebilir yaşam,
dünyanın güncel problemleri ve problemlerin çözümü, var olan sistemlerin gelişebilmesi için sonuçlar ortaya
koyar. Kalite bir kültürdür ve 31 yıldır bu kültürü KalDer yaygınlaştırmaktadır.

İş Ağınızı
Geliştirin!

Binlerce Kişiye
Ulaşın!

Kalite Kongre’si, her yıl yaklaşık 3.600 kişiye ev sahipliği
yapmaktadır ve Türkiye'nin önde gelen firmalarını ağırlamaktadır.

Kalite Kongresi aynı zamanda bir iş ağıdır. İş dünyasının her sene bizlerle
olan üst düzey yöneticilerine kendinizi hatırlatabilir ve göz önünde
olabilirsiniz.

Çözümde
Payınız Olsun!
Kalite Kongresi her sene konuştuğu güncel problemlerin çözümü noktasında
sizlerin de desteğinin olması, marka algınızı olumlu yönde etkileyecektir. “Biz
de varız, farkındayız.” diyebilirsiniz.

KALİTE KONGRELERİ
Sponsorluk
Paketleri

Ana Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli: 500.000 TL + KDV
Sponsorluk Kapsamı: Avrupa’nın alanında en büyük Kongresi’nde yer alarak, kurum/kuruluş prestijine katkıda bulunmak. Kalite Kongresi’nin
tanıtım imkânlarından faydalanırken diğer yandan KalDer’in kurumsal gelişiminize katkı sağlayan hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:

Sponsor firmaya 20 m2 boş stant alanının ücretsiz tahsis edilmesi
Kongre ve sergi (stant) için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Ana Sponsor” logosuna tüm sponsorluk logolarının üstünde diğer kategorilerden büyük
boyutta ve alfabetik sıraya göre yer verilmesi
KalDer Kongre tanıtım multivizyon filminde Ana Sponsor logosuna yer verilmesi
Kongre davetiyelerinin ön yüzünde Ana Sponsor ve KalDer ile TÜSİAD logolarına yer verilmesi
25 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %45 indirim
1. ve 2. gün kongre resmi açılışı öncesi 30 saniyelik tanıtım filmi gösterimi
KalDer tarafından “Ana Sponsor” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
1 adet basın ilanının Ana Sponsora teşekkür olarak kullanılması
Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylardan birine 10 kişilik ücretsiz davetiye
Ücretsiz KalDer rehberlik giriş hizmeti alma hakkı [3 günlük]
KalDer Eğitim listesinden ücretsiz Kurum içi eğitim alma hakkı [5 günlük/en fazla 20 katılımcı]
KalDer’in tüm ürün ve hizmetlerinde KalDer üye fiyatı üzerinden %20 indirim hakkı
Genel Katılıma açık Kurumsal ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinden 2 tanesine 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı.
Dijital olarak yayınlanan Önce Kalite Dergisi’nde yıl içinde (ayrı sayılarda) toplam 3 sayıda tam sayfa ilan
Sene içerisinde gerçekleştirilen Teknik Gezi ve Deneyim Paylaşım Toplantılarına 1’er kişi katılım hakkı.
Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi

Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor panolarında, kongre davetiyelerinde, kongre basın
duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında, billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi kataloğunda yer verilecektir.

Platin Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli: 300.000 TL + KDV
Sponsorluk Kapsamı: Avrupa’nın alanında en büyük Kongresi’nde yer alarak, kurum/kuruluş prestijine katkıda bulunmak. Kalite Kongresi’nin
tanıtım imkânlarından faydalanırken diğer yandan KalDer’in kurumsal gelişiminize katkı sağlayan rehberlik giriş paketi ve eğitim
hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsor firmaya 12 m2 boş stant alanının ücretsiz tahsis edilmesi
Kongre ve sergi (stant) için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Platin Sponsor” logosuna diğer kategorilerden büyük boyutta ve alfabetik sıraya göre yer
verilmesi
KalDer Kongre tanıtım multivizyon filminde Platin Sponsor logosuna yer verilmesi
Kongre davetiyelerinin ön yüzünde sadece Platin Sponsor ve KalDer ile TÜSİAD logolarına yer verilmesi
20 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %35 indirim
1. veya 2. gün kongre resmi açılışı öncesi 30 saniyelik tanıtım filmi gösterimi
KalDer tarafından “Platin Sponsor” başlığı altında e-bülten yayınlanması
1 adet basın ilanının Platin Sponsora teşekkür olarak kullanılması
Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylardan birine 8 kişilik ücretsiz davetiye
Ücretsiz KalDer rehberlik giriş hizmeti alma hakkı [1 günlük]
KalDer eğitim listesinden ücretsiz kurum içi eğitim alma hakkı [4 günlük/en fazla 15 katılımcı]
KalDer’in tüm ürün ve hizmetlerinde KalDer üye fiyatı üzerinden %15 indirim hakkı
Önce Kalite Dergisi’nde yıl içinde (ayrı sayılarda) toplam 2 sayıda tam sayfa ilan
Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi

Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor panolarında, kongre davetiyelerinde, kongre basın
duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında, billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi kataloğunda yer verilecektir.

Altın Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli: 150.000 TL + KDV
Sponsorluk Kapsamı: Altın Sponsorluk; firmaların faaliyet alanlarına göre özel kapsamlı içeriklerden oluşturulmaktadır. Bu kategorideki
sponsor kuruluş, sponsorluk başlığını kendi belirleme hakkına sahiptir.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
• Sponsor firmaya 8m2 boş stant alanının ücretsiz tahsis edilmesi
• Kongre ve sergi için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Altın Sponsor” logosuna, alt sıradaki diğer kategorilerden büyük
boyutta yer verilmesi
• KalDer Kongre tanıtım multivizyon filminde sponsor logosuna yer verilmesi
• 10 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %30 indirim
• KalDer tarafından “Altın Sponsorlar” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
• Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylara 4 kişilik ücretsiz davetiye
• KalDer’in tüm ürün ve hizmetlerinde KalDer üye fiyatı üzerinden %10 indirim hakkı
• Önce Kalite Dergisi’nde yıl içinde 1 sayıda tam sayfa ilan
• Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi
Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor panolarında, kongre
davetiyelerinde, kongre basın duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında, billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi
kataloğunda yer verilecektir.

Gümüş Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli: 75.000 TL + KDV
Sponsorluk Kapsamı: Gümüş Sponsorluk; Sponsor firmanın talebine göre KalDer’in yıl boyunca düzenlediği etkinlik faaliyetlerini kapsayabilir.
Birden fazla etkinliğe sponsor olunabilmektedir. Kalite Kongresi haricindeki etkinliklerde sponsorluk görünürlüğün kapsamı ve fiyatlandırma
hakkında lütfen teklif ve bilgi isteyiniz.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
• Sponsor firmaya 6m2 boş stant alanının ücretsiz tahsis edilmesi
• Kongre ve sergi için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Gümüş Sponsor” logosuna alt sıradaki diğer kategorilerden büyük
boyutta yer verilmesi
• KalDer Kongre tanıtım multivizyon filminde sponsor logosuna yer verilmesi
• 6 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %20 indirim
• KalDer tarafından “Gümüş Sponsorları” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
• Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylara 2 kişilik ücretsiz davetiye
• Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi
Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor
panolarında, kongre davetiyelerinde, kongre basın duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında,
billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi kataloğunda yer verilecektir.

Bronz Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli: 37.500 TL + KDV
Sponsorluk Kapsamı: Bronz Sponsorluk; genel logo konumlandırmasında üstteki diğer kategorilere göre görece küçük fakat sponsorun
seçeceği bir oturumda (açılış, kapanış ve keynote oturumları hariç) görece büyük logo görünürlüğünü kapsamaktadır. Birden fazla oturumda
logo görünürlüğü istenmesi halinde sağlanacak ek hizmetler, sponsorluk kapsamı ve fiyatlandırma hakkında lütfen teklif ve bilgi isteyiniz.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
• Talep edilen oturumda logo görünürlük hakkı (aynı oturumda birden fazla sponsorun logosuna yer verilebilir.)
• Kongre ve sergi için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Bronz Sponsor” logosuna alt sıradaki diğer kategorilerden büyük
boyutta yer verilmesi
• 4 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %10 indirim
• KalDer tarafından “Bronz Sponsorlar” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
• Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylara 1 kişilik ücretsiz davetiye
• Sponsor olunan oturuma giriş ve çıkışta ürün / broşür veya promosyon dağıtımı
• Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi
Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor
panolarında, kongre davetiyelerinde, kongre basın duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında,
billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi kataloğunda yer verilecektir.
* Detaylar için KalDer ile görüşülecektir.
* Sponsor, KalDer’den onay aldıktan sonra kendi imkânları ile dağıtım yapacaktır.

Keynote Sponsorluğu
Sponsorluk Bedeli: Konuşmacı teklifine göre değişkendir.
Sponsorluk Kapsamı: Konuşmacının yer alacağı Özel Oturumda sponsor firmanın konumlandırılması yapılır. Sponsorluk kapsamı ve
fiyatlandırma hakkında lütfen teklif ve bilgi isteyiniz.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsor firmaya 8 m2 boş stant alanının ücretsiz tahsis edilmesi
Kongre ve sergi için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Keynote Sponsoru” logosuna alt sıradaki diğer kategorilerden büyük boyutta alfabetik sıraya
göre yer verilmesi
KalDer Kongre tanıtım multivizyon filminde sponsor logosuna yer verilmesi
Oturum süresince kongre salonu girişinde ve sahnede branding imkânı
Oturumun sponsor anonsu ile başlaması
Sponsoru olduğu oturumdan önce 15 saniyelik reklam filmi gösterimi
14 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni davetiyesi ve ek bilet talepleri için %35 indirim
KalDer tarafından “Keynote Sponsoru” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
Kongre’den bir gün önce gerçekleştirilen çalıştaylara 6 kişilik ücretsiz davetiye
KalDer’in tüm ürün ve hizmetlerinde KalDer üye fiyatı üzerinden %15 indirim hakkı
Önce Kalite Dergisi’nde yıl içinde (ayrı sayılarda) toplam 1 sayıda tam sayfa ilan
Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi

Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor panolarında, kongre
davetiyelerinde, kongre basın duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında, billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi
kataloğunda yer verilecektir.

Hizmet Sponsorluğu
Sponsorluk Bedeli: Hizmet kategorisine göre değişkendir.
Sponsorluk Kapsamı: Hizmet Sponsorluğu; Kongreye ürün veya hizmetleriyle katkıda bulunmak isteyen firmalarının bu ürün veya
hizmetlerini katılımcılara sunmasını kapsamaktadır. Bu sayede firmalara kongre boyunca markalarının ve ürünlerinin tanıtım imkanıyla
birlikte logo görünürlüğü hakkı da sağlanmaktadır. Gerçekleştirilebilecek ek iş birlikleri, sponsorluk kapsamı ve fiyatlandırma hakkında
lütfen teklif ve bilgi isteyiniz.

Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler:
• Kongre ve sergi için yapılan tüm görsel, basılı ve dijital uygulamalarda “Hizmet Sponsoru” logosuna 2 adet ücretsiz kongre ve ödül töreni
davetiyesi ve ek bilet talepleri için %10 indirim
• KalDer tarafından “Hizmet Sponsorları” başlığı altında duyuru e-bülteni yayınlanması
• Sergi ve fuaye alanında broşür/ürün dağıtma imkanı
• Kalite Kongresi’nde aşağıda belirtilen alanlarda sponsor firmanın logosuna yer verilmesi
Kurum logosuna; kongre web sitesinde, kongre basılı belgelerinde, ana salondaki sponsorlar görselinde, kongre merkezindeki sponsor
panolarında, kongre davetiyelerinde, kongre basın duyuru ve teşekkür ilanlarında, kongre e-bültenlerinde, KalDer sosyal medya sayfalarında,
billboard ve farklı mecralarda, kongre ve sergi kataloğunda yer verilecektir.
* Sponsora sunulacak ücretsiz davetiye adetleri sponsorluğun kapsamına göre değişiklik gösterecektir.
* Sponsor, KalDer’den onay aldıktan sonra kendi imkânları ile dağıtım yapacaktır.

Sponsorluk Özet Tablo

Sponsorluk Hakları

ETKİNLİK ALANI

Stant
Davetiye Hakkı
Ek Bilet İndirimi
Davetiye Ön Yüzünde Logo Kullanımı
Kongre Davetiyesinde Logo Kullanımı
Logo Boyutu
Çalıştay Davetiyesi Hakkı
KalDer eğitimlerinden Ücretsiz Kurumiçi Eğitim

KalDer HİZMETLERİ

Ücretsiz KalDer Rehberlik Giriş Hizmeti
KalDer Tüm Hizmetlerde Üye Fiyatı
Üzerindendİndirim
Önce Kalite Dergi İlanı

Platin Sponsorluk
300.000₺+KDV
12 m2
20
35%
+
+
Alt katagorilerden
daha büyük
8
4 günlük/15
katılımcı
1 günlük
15%

Hizmet
Keynote
Sponsorluğu
Sponsorluğu
Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz Sponsorluk
Hizmet
Konuşamcı
150.000₺+KDV
75.000₺+KDV
37.500₺+KDV
Katagorisine Göre
Teklifine Göre
Değişkendir
Değişkendir.
2
2
2
8m
8m
6m
14
10
6
4
2
35%
30%
20%
10%
10%
+
+
+
+
Alt katagorilerden Alt katagorilerden Alt katagorilerden Alt katagorilerden En Alt Katagoride
daha büyük
daha büyük
daha büyük
daha büyük
yer verilmesi
6
4
2
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15%

10%

-

-

-

-

-

-

Yıl içerisinde 2 kez
Yıl içerisinde1 kez Yıl içerisinde1 kez
(farklı sayılarda) tam
tam sayfa
tam sayfa
sayfa

Sponsorluk Özet Tablo
Sponsorluk Hakları
Tanıtım Multivizyon Filminde Logo
E-Bülten Duyurusu
Tanıtım Filmi

TANITIM

Basın İlanı
Kongre Web Sitesi
Kongre Basılı Belgelerinde
Ana Salondaki Sponsor Görseli
Kongre Merkezi Sponsor Panoları
KalDer Sosyal Medya Sayfasında
Bilboard ve farklı mecralarda
Kongre Ve Sergi Kataloğunda
Kongre Basın Duyuru ve Teşekkür İlanlarında
Branding İmkanı
Oturum Öncesi Anons
Oturum Seçme Hakkı
Sponsor Olunan Oturuma Giriş/Çıkış Esnasında
Ürün/Broşür Dağıtım
Sergi ve Fuaye Alnında Broşür/Ürün dağıtımı

Keynote
Sponsorluğu
Platin Sponsorluk
Konuşamcı
300.000₺+KDV
Teklifine Göre
Değişkendir.
+
+
+
+
Sponsor olduğu
1. veya 2. gün 30sn oturumdan önce
15sn
1 adet, teşekkür
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Hizmet
Sponsorluğu
Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz Sponsorluk
Hizmet
150.000₺+KDV
75.000₺+KDV
37.500₺+KDV
Katagorisine Göre
Değişkendir
+
+
+
+
+
+
-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
Sözleşme Sırasına
Göre

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

Güncel Fiyat Tablo
KalDer ÜYELERİNE ÖZEL
31. KALİTE KONGRESİ
22 - 23 Kasım 2022

1-5 Kişi

6-10 Kişi

EKİM

₺2.250,00

₺2.000

KASIM

₺2.500,00

₺2.250

ETKİNLİK GÜNÜ

3000₺

11 ve Üzeri

Teklif
Alınız.

Fiyatlar KDV hariçtir. KDV oranı %18'dir

31. KALİTE KONGRESİ FİYAT BİLGİSİ
31. KALİTE KONGRESİ
22 - 23 Kasım 2022

1-5 Kişi

6-10 Kişi

EKİM

₺2.700

₺2.400

KASIM

₺3.000

₺2.700

ETKİNLİK GÜNÜ

₺3.600
Fiyatlar KDV hariçtir. KDV oranı %18'dir

11 ve Üzeri

Teklif
Alınız.

Stant Planı

Tek parça stant alanı büyüklüğü 6 m2.
3 metre Cephe – 2 metre Derinlik

**8 m2 ve 12 m2 stantlar istenilen stant
alanına göre yeniden ölçeklendirilecektir,
stant alanınızı seçtikten sonra KalDer
ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Kırımızı ile işaretli yerler doludur.

Stant Örneği

Stant Örneği

Stant ile beraber sağlanan ücretsiz hizmetler:
3m En, 2,5m yüksekliğinde görsel uygulama
Zemin Halı Kaplama
1 Adet Masa
2 Adet Sandalye
3’lü Priz

*** Ek talepler ücrete tabi olup KalDer ekibimiz ile
iletişime geçebilirsiniz.

Sponsorlarımız

30.KK Sponsorları
Allianz
Bimser Çözüm
Borusan
Doruk Otomasyon
Duyar Vana
Enocta
Ford
Gtalliance
KaleKim
Kobi Efor
Koç Enerji
Maysan Mando
Otokar
Panasonic
Socar
TEKA

29.KK Sponsorları
Ajinomoto
Allianz
Bimser Çözüm
Denizli Sanayi Odası
Drç Oetker
Enocta
Europ
Ford
GOSB
Gtalliance
IGOIMALATHANE
KaleKim
Kobi Efor
Koç Finans
Koruma Klor
Limak
Otokar
Otokoç
Otostat
Panasonic
Pasaport Pizza
Seçil Kauçuk
TEKA
Tırsan

28.KK Sponsorları
Akkarınca
Allianz
Aromsa
Arçelik
Bimser Çözüm
Doruk Otomasyon
Eczacıbaşı Holding
Enocta
Ford
GOSB
Gtalign
Ingage
Kale Oto
Karika
Kanal Ekonomi
Koç Enerji
Koç Finans
Koru Sigorta
Koruma Klor
Kolaylık
Kutay Grup
Otokar
Otokoç
Otostat
Parıltım Yemek
Paris İstanbul
Sahibinden
Seçil Kauçuk
Techpo
TEKA
Tırsan
Türk Traktör
Vakıf Bank
Yasa Medya
Yeşilay

27. KK Sponsorları
Aygaz
Başyazıcıoğlu
Bimser Çözüm
Borusan
Brisa
Coca Cola İçecek
Doğa
DYO
Eczacıbaşı Holding
Esbaş
Ford
Kocaeli Sanayi Odası
Opet
Social Atten
Süreç Merkezi
Tırsan
Tüpraş

26.KK Sponsorları
Ajans Press
Akplas
Anadolu Grubu
Artı Sağlık
Arvato
Aypet
Barem Research
Beşiktaş Belediyesi
Best FM
Bimser Çözüm
Cumhuriyet
Denge Kimya
DYO
Eczacıbaşı Holding
Enerjisa
Ford
GOSB
GO Yakıt
Ipak Ambalaj
KLP
Kobi Efor
Koç Enerji
Kocaeli Sanayi Odası
Kondaş
Kordsa
LC Waikiki
Mac Danışmanlık
Maxion
Mechsoft
Oypa Oyak Büyük Mağazacılık
Ozka
Panasonic
Polisan
Sanayi Gazetesi
Seçil Kauçuk
Soyak
Subcon Türkiye
TAV PASSPORT
THY
Tırsan
Vestel
Zipcar

25.KK Sponsorları
Avrupa Yapım
Aygaz
Barem Research
Best FM
Bimser Çözüm
Coca Cola İçecek
Cumhuriyet
Denge Kimya
DYO
Eczacıbaşı Holding
Erdemir
Ford
GOSB
Halkla İlişkiler.com
HR Dergi
Ironman
İzgören Akademi
Kadıköy Şifa
Kobi Efor
Kocaeli Sanayi Odası
Kordsa
Lav
LC Waikiki
Makronet
Opet
Otokoç
Polisan
Secretcv
Swissotel
TTR
Tüpraş
Ulusal Kanal

Bize Ulaşın

