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Değerli Kozmetik Sektörü Temsilcileri, 
 
Kimyagerler Derneği olarak ilkini 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 

18-20 ŞUBAT 2022 tarihinde Antalya Belek ’de bulunan SUSESİ LUXURY 
&  Resort Hotel de 12. sini düzenleyeceğimiz “12. Uluslararası Kozmetik 
Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”ni organize etmekten 
mutluluk duymaktayız.  

 
Kongremiz, ülkemiz kozmetik sektörü için önemli bir buluşma ve 

işbirliklerin yapıldığı platform haline gelmiştir. Bu vesile ile 12.si 
düzenlenen Kozmetik Kongresinin geniş sergi alanında siz değerli sektör 
temsilcilerinin tanıtım yapabilecekleri sponsorluk imkânları ve şartları 
aşağıda belirtilmiş olup kurumunuzun kongremize yapacağı destekleri 
bekler, işlerinizde başarılar dileriz. 
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SPONSORLUK CİNSİ ALAN 

 
SPONSORLUK 

ÜCRETİ 
SPONSORLUK 

ŞARTLARI 
24 m2  Stand Sponsorluğu 24 m2 36.000 TL + KDV 

 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

18 m2  Stand Sponsorluğu  18 m2 27.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

15 m2  Stand Sponsorluğu  15 m2 23.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

12 m2 Stand Sponsorluğu 
 

12 m2 18.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

9 m2 Stand Sponsorluğu 9 m2 14.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

6 m2 Stand Sponsorluğu 6 m2 9.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

DELTA Sponsorluk 
 

 3.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

YAKA İPİ LOGO Sponsorluğu 
 

 20.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

KONGRE ÇANTASI Sponsorluğu 
 

 20.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

AÇILIŞ KOKTEYLİ Sponsorluğu  15.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

BLOKNOT + KALEM Sponsorluğu  15.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

KONGRE PROGRAMI ve CEP PROGRAMI 
Sponsorluğu 

 12.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

ODA KARTI Sponsorluğu 
 

 9.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

KONGRE USB Sponsorluğu 
 

 9.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

YÖNLENDİRME LEVHALARI Sponsorluğu 
 

 10.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

İNOVASYON KAFE Sponsorluğu 
 

 8.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

ULAŞIM Sponsorluğu 
 

 5.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

POSTER PANOLARI Sponsorluğu 
 

 3.000 TL + KDV 
 

Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

ÜRÜN TANITIM DESKİ ve Çantaya Ürün Ekleme 
Sponsorluğu 

 2.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
 

KONGRE TANITIM KİTAPÇIĞI Sponsorluğu   Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 

Arka Kapak Dış Yüz Tam Sayfa Reklam  5.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 

Arka Kapak İç Yüz Tam Sayfa Reklam  4.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 

İlk Sayfa İç Kapak Tam Sayfa Reklam  4.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 

İç Sayfalar Tam Sayfa Reklam  3.000 TL + KDV Koşulları Aşağıda Belirtilmiştir. 
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Sponsorluk Bedeli  : 36.000 TL + KDV 

• 24 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 8m) 
• 8 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 
 

 

Sponsorluk Bedeli  : 27.000 TL + KDV 

• 18 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 6m) 
• 6 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir 

 
 

 

Sponsorluk Bedeli  : 23.000 TL + KDV 

• 15 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 5m) 
• 5 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 
 

SPONSORLUK KOŞULLARI 

24m2 Stand Sponsorluğu  

18m2 Stand Sponsorluğu  

15m2 Stand Sponsorluğu  

12m2 Stand Sponsorluğu  
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Sponsorluk Bedeli  : 18.000 TL + KDV 

• 12 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 4m) 
• 4 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 
 

 

 

Sponsorluk Bedeli  : 14.000 TL + KDV 

• 9 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 3m) 
• 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 

 

 

Sponsorluk Bedeli  : 10.000 TL + KDV 

• 8 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 2m – Cephe : 4m) 
• 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 

 

 

 

         9m2 Stand Sponsorluğu                                                              

6m2 Stand Sponsorluğu                                                              

         8m2 Stand Sponsorluğu                                                              
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Sponsorluk Bedeli  : 9.000 TL + KDV 

• 6 m2 stant alanı verilecektir. (Derinlik 3m – Cephe : 2m) 
• 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Stand kenarları açık olmalıdır, sadece arka pano reklamı yapılabilir. 

 
 

 

Sponsorluk Bedeli  : 3.000 TL + KDV 

• Sponsorluk sayı sınırlaması yoktur. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 

 

 

Sponsorluk Bedeli  : 20.000 TL + KDV 

Kongre esnasında tüm katılımcılara verilecek olan yaka kartı ipinde sponsor firma adı 
ve logosu kullanımı sponsorluğudur.  

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Yaka kartı ipinde sponsor firma logosu bulunacaktır. Yaka kartında 

bulunamaz. 
• Tüm üretim maliyetleri sponsorluk ücretine dâhildir. 
• Yaka kartı ipi, torba seçimi ve üretimi organizasyon komitesine aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 

 
Sponsorluk Bedeli  : 20.000 TL + KDV 

Kongre katılımcılarına dağıtılacak olan çantanın 1 yüzeyine sponsor firma adı veya 
logosunun kullanımı sponsorluğudur.  

DELTA SPONSORLUK 

YAKA İPİ LOGO SPONSORLUĞU 

KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU 



 
 

www.kozmetikkongresi.org 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır 
• 3 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Kongre çantasının bir yüzüne sponsor firmanın logosu konulacaktır. 
• Tüm üretim maliyetleri sponsorluk ücretine dâhildir. 
• Çanta model seçimi ve üretimi organizasyon komitesine aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 
 
 
 
Sponsorluk Bedeli  : 15.000 TL + KDV 

Kongre açılış günü akşamı otelde yapılacak olan açılış kokteyli sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Kokteyl bedeli sponsor firma ile acenta firma arasında görüşülecektir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 
 
 
Sponsorluk Bedeli  : 15.000 TL + KDV 

Kongre sunum ve eğitim salonlarına dağıtılacak olan bloknot ve kalemlerin üzerine 
basılacak olan logo sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 2 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Tüm üretim maliyetleri sponsorluk ücretine dâhildir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 

 
 
Sponsorluk Bedeli  : 12.000 TL + KDV 

Kongre katılımcılarına verilecek olan kongre ve cep programının arka kapak reklam 
sponsorluğudur. 

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU 

BLOKNOT + KALEM SPONSORLUĞU 

KONGRE PROGRAMI VE  CEP PROGRAMI SPONSORLUĞU 
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• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır 
• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Program seçimi ve üretimi organizasyon komitesine aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 

 
 

Sponsorluk Bedeli  : 9.000 TL + KDV 

Kongre Otelinde verilecek oda kartlarının zarf sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Otel oda kartlarının konulacağı zarflara eklenecek logo sponsorluğudur. 
• Kart seçimi ve üretimi organizasyon komitesine aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 

Sponsorluk Bedeli  : 9.000 TL + KDV 

Kongrede katılımcılara dağıtılacak olan, içeriğinde kongre programının ve sponsor 
firmanın kısa tanıtımının bulunacağı USB sponsorluğudur.  

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Kongre USB si üzerinde sponsor firmanın logosuna yer verilecektir. 
• USB üretim maliyeti sponsor firma tarafından karşılanacaktır. 
• USB seçimi uygun standartlar doğrultusunda sponsor firmaya aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 
 

 
Sponsorluk Bedeli  : 10.000 TL + KDV 

Otelde yer alacak olan yönlendirme panolarına konulacak logo sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 

KONGRE USB SPONSORLUĞU 

ODA KARTI SPONSORLUĞU 

YÖNLENDİRME LEVHALARI SPONSORLUĞU 
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• Pano seçimi ve üretimi organizasyon komitesine aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler 

 
 
 
 

Sponsorluk Bedeli  : 8.000 TL + KDV 

Kongreye paralel olarak yapılacak olan inovasyon kafe sponsorluğudur. 

• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 
görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 

• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Kongreye paralel olarak 3 saatlik periyotlarda yapılacaktır. 
• Sponsor firma inovasyon kafe esnasında ürünlerini veya firmasını tanıtabilir, 

uygulamalı deneyler yapabilir, belirlediği üretici partneri ile ürün workshopu 
yapabilir vb sunumlarda bulunabilir.  

• inovasyon kafe sırasında kullanılacak ekipmanların veya deney gereçlerinin 
temini sponsor firma tarafından yapılacaktır. 

• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 
 
 
 

Sponsorluk Bedeli  : 5.000 TL + KDV 

Kongreye ulaşım esnasında kullanılacak araçlara asılacak afiş ve servislerde 
dağıtılacak el broşürü sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• 1 kişi için kongreye ücretsiz katılım hakkı. (Konaklama dâhil değildir.) 
• Kongreye ulaşımda kullanılacak araçlarda sponsor firma ve kongre logosu 

ortak afişi yer alacaktır. 
• Afiş seçimi ve üretimi uygun standartlar doğrultusunda sponsor firmaya aittir. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 
 

 
 

POSTER PANOLARI SPONSORLUĞU 

İNOVASYON KAFE SPONSORLUĞU 

ULAŞIM SPONSORLUĞU 
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Sponsorluk Bedeli  : 3.000 TL + KDV 

Poster sunumlarının yapılacağı panolara konulacak logo sponsorluğudur. 

• 1 adet sponsorluk ile sınırlıdır. 
• Panolara poster numarası ile birlikte sponsor firma logosu yer alacaktır. 
• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 

görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 
• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 

 
 
 
 
 

 
Sponsorluk Bedeli  : 2.000 TL + KDV 

Üretici firmaların ürünlerini sergileyebilecekleri 90*25*35 ebatlarındaki camekan 
desklerin kullanılması sponsorluğudur. 

• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 
görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 

• Ürünlerin sergileneceği desk in imalatı ve maaliyeti organizasyon komitesine 
aittir. 

• Deskin üzerinde kullanılmak üzere firma bayrağı ve iletişim bilgileri yer 
alacaktır. Bayrak sponsor firma tarafından temin edilecektir. Tanıtım kartlar 
dernek tarafından yaptırılacaktır.  

• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 
 
 
 

 
 

 
 

Arka Kapak Dış Yüz Tam Sayfa Reklam : 5.000 TL + KDV 

İlk Sayfa İç Kapak Tam Sayfa Reklam  : 4.000 TL + KDV 

Arka Kapak İç Yüz Tam Sayfa Reklam : 4.000 TL + KDV 

İç Sayfalar Tam Sayfa Reklam   : 3.000 TL + KDV 

KONGRE TANITIM KİTAPÇIĞI SPONSORLUĞU 

ÜRÜN TANITIM DESKİ SPONSORLUĞU 
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• Logoları kongre duyuru panosunda, kongre tanıtım broşüründe, kongre 
görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak ve link verilecektir. 

• Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler. 

 

YÜCEL YILDIRIM                                              REYHAN YÜCEL 

Kongre Genel Sekreteri                               Organizasyon Komitesi 

kozmetik@kimyager.org                                reyhan.yucel@kimyager.org 

yücel.yildirim@kimyager.org 

Tel: 0505 790 86 94                                          Tel: 0539 456 36 37 

mailto:kozmetik@kimyager.org
mailto:yücel.yildirim@kimyager.org

