ULUSLARARASI1. ORTADOĞU AFET
ve
HASTANE ÖNCESİ YÖNETİM KONGRESİ
08 – 11 Ekim 2017
Pendik Green Park Hotel/İstanbul

Saygı değer firma yetkilileri
Türk Kızılayı, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve Acil ve Afet Derneği (ACAT) olarak 1. Ortadoğu
Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresini 08 – 11 Ekim 2017 tarihleri arasında, The Green Park Pendik Hotel İstanbul’da
düzenleyeceğiz. Kongremizde özellikle afetler, etkileri, hazırlık, önleme, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri, afet yönetimi ile
son yıllarda meydana gelen kitlesel göç ve beraberinde getirdiği sağlık ve sosyal problemler, dünyanın dört bir yanından gelen
ve alanında tanınmış bilim adamlarının katılımı ile tartışılacaktır. Dünya genelinde konusunun uzmanı konuşmacıların ve
bilimsel programda yer alan güncel konuların, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde (özellikle AFAD, UMKE, İtfaiye, 112 ve
sivil savunma uzmanları başta olmak üzere) ve acil servislerde, Kamu Kurum/Kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımızın
afet hakkında birikimlerinin artmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Ortadoğu ülkelerinin AFET sistemlerinde
görev yapan yöneticilerinin de bu programa katılmaları ile birlikte; hem afeti önleme, müdahale ve yeniden yapılanma
faaliyetlerinde aynı dili konuşma adına hem de Ortadoğu halkının birbirleri ile dostluğunun pekiştirilmesi adına bu kongrenin
çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu çerçevede; afet ve acil alanında hizmet ve ekipman/sistem kurup üretim yapan siz
değerli firmalarımızın kongremize iştiraki, ürünlerimizin ulusal/uluslararası tanıtımı ve pazarlanabilmesi açısından büyük önem
arz ettiği kanaatindeyiz.
Kongremizde sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyacağız.
Saygılarımla
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Başar CANDER

Kongre Onursal Başkanları
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Op. Dr. Orhan KOÇ
Kongre Genel Sekreteri
Dr. Burak KATİPOĞLU
Dr. İlhan ÖZTÜRK
Dr Semih KORKUT
Doç. Dr. Şahin ÇOLAK
Uz. Dr. Abdullah İBRAHİM

TİCARİ KATILIM BİLGİLERİ
Stand Kira Bilgileri ve Stand Tahsisi
6 m2 STAND BEDELİ

5,500.-TL

•Stand almak isteyen firmaların stand stand talep formunu doldurarak yatırdıkalrı stand ücretinin dekontu ile birlikte
Kongre Organizasyon Sekreteryası olarak belirlenen Metropolitan Turizm’e göndermeleri gerekmektedir.
•Stand talep formları WADEM ve ATUDER tarafından değerlendirildikten sonra konfirme edilecektir. Bu değerlendirme
yapılırken firmaların tercihleri, sponsorluk oranları ve stand ücreti yatırma tarihleri göz önünde bulundurulacaktır.
•Kongre Organizasyon kurulu firmanın tercihi dışında bir yer gösterme stand planında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma
hakkına haiz olup, sergiyi açan firmaya olası değişiklikler ile ilgili bilgi vermeye yükümlüdür.
•Stand talep formunu doldurup, imzalanması serginin tüm şartlarının kabul edildiği anlamında olup sponsor firma için
bağlayıcı unsurdur.
•Kongre Organizasyon Kurulu’nun stand alımını konfirme etmesinin ardından sözleşme imzalanacaktır. Firma arzu ettiği
taktirde birbirini sabit stantlardan stand planında belirtildiği şekilde stand alabilir.
• Modüler stand ücreti karşılığında kurulacak olup bu ücret sergi açan firma tarafından karşılanacaktır. Modüler stand
ücretleri ile alakalı Kongre Organizasyon Sekretaryası ile temasa geçilmesi gerekmektedir.
•Stand alımı ve sponsorluk için firmaların en geç 25 Eylül 2017 tarihine kadar taleplerini yazılı olarak göndermeleri
zorunludur.

İptal ve Mali Koşullar
İptal Koşulları
•15 Ağustos 2017 tarihinden önce yapılacak olan iptallerde toplam ödemenin %70’i iade edilecektir. Bu
tarihten sonra yapılacak iptallerde geri iade yapılmayacaktır.
Mali Koşullar
•Organizasyon Kuru : Giriş günü için geçerli olan (08 Ekim 2017) TCMB Efektif Satış Kurudur.
•Avans Ödemeleri : Kongre avans ödemelerinin döviz olarak yapılması durumunda ; alınacak hizmet karşılığı
toplam döviz tutarından avans olarak ödenen miktar düşülerek kalan bakiye Organizasyon kurundan TL’ye
dönüştürülerek toplam borç bakiyesi TL cinsinden tespit ve tahsil edilecektir.
•Faturalama : Euro olarak belirlenen ödemelerin Euro; TL olarak belirtilen ödemelerin TL olarak yapılması
zorunludur. Euro tutarları TL cinsinden ödenmesi durumunda kongre kongre organizasyon gününe ait TCMB
efektif satış kuru geçerli olacak ve oluşacak kur farkları tarafınıza ayrıca fatura edilecektir.
•Stand ve Sponsorluk ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. Vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler
aynı oranda yansıtılır.
•T.C. Maliye Bakanlığı V.U.K. uyarınca, bütçede belirtilen servis kalemlerine gelebilecek ek vergi yükümlülükleri
aynı oranda yansıtılır.
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Kayit ve Konaklama Ücretleri
KAYIT TİPİ

–
–
–
–

KAYIT BEDELİ

Doktor, Hemşire, Asistan, Paramedik

320.- TL

Diğer Dernek üyeleri

320.-TL

Firma temsilcisi

320.-TL

Öğrenci

180.-TL

Tüm KAYIT iptallerinin secretariat@meadem17.com adresine yazılı bildirilmesi gerekmektedir.
25 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
25 Eylül 2017’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir (%18)

HESAP ADI

İSTASYON KÜLTÜR ORG. LTD.ŞTİ

BANKA ADI

VAKIFBANK

ŞUBE ADI

ETİLER

TL IBAN

TR80 0001 5001 5800 7304 8949 69

EURO IBAN

TR91 0001 5001 5804 8016 3920 97

Kayit ve Konaklama Ücretleri

–
–
–
–

Konaklama tipi

Konaklama fiyatları

3 gece tek kişilik oda

1240.-TL

3 gece iki kişilik oda

1600.-TL

4 gece tek kişilik oda

1520.-TL

4 gece iki kişilik oda

2000.-TL

Tüm rezervasyon iptallerinin secretariat@meadem17.com adresine yazılı bildirilmesi gerekmektedir.
25 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
25 Eylül 2017’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir (%8)

HESAP ADI

İSTASYON KÜLTÜR ORG.LTD ŞTİ

BANKA ADI

VAKIFBANK

ŞUBE ADI

ETİLER

TL IBAN

TR80 0001 5001 5800 7304 8949 69

EURO IBAN

TR91 0001 5001 5804 8016 3920 97

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
1)

UYDU SEMPOZYUMU

Bilimsel program çerçevesinde uydu sempozyumlar için saat aralığı ayarlanmıştır. Uydu
sempozyumlara paralel ek bir aktıvıte yada bir başka uydu sempozyumu
düzenlenebilir. Uydu sempozyum sırasında düzenlenecek ekstra aktiviteler, teknik
ekipman ihtiyaçları ve yiyecek içecek servisleri ile ilgili Metropolitan Turizm ile irtibata
geçmenizi rica ederiz.
1.SEANS : (08:30 – 10:00):
2.SEANS : (12:00 – 13:30):
3. SEANS :(15 :00 – 17:00):

10,000.-TL
7,500.-TL
6,500.-TL

Uydu sempozyum ücretlerine toplantı salonunda bulunan standart teknik ekipmanlar
dahildir. Talep edilmesi durumunda fotoğraf ve video çekimi, simultane çeviri
masrafları ( Simultane çeviri için gerekli teknik ekipman ve çeviri masrafları)
sempozyumu gerçekleştiren firma tarafından karşılanacaktır.

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
2) ENDÜSTRİ UYGULAMALI KURS SPONSORLUĞU

: 15.000.-TL

Bilimsel program çerçevesinde sponsor firmanın kendi cihaz ve ürünleri tanıtması amacı ile salon
ayrılacaktır. Salon içerisinde sponsor firma görselleri kullanabilecektir. Kurs organizasyonuna ait
tüm giderler ve salon dekorasyonu sponsor firma tarafından karşılanacaktır.

3) TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ ARAŞTIRMA TOPLANTISI SPONSORLUĞU

: 15.000.-TL

Bilimsel program çerçevesinde sponsor firmanın konuşmacılarının kendi ürünlerini tanıtacağı 90
dakikalık bir oturum olarak gerçekleşecektir. Sponsor firma kongre katılımcılarından kendi
davetleri ile belirleyeceği kişilerin katılımı ile toplantıyı gerçekleştirecektir. Katılım 50 kişi ile
sınırlıdır. Bu sayının aşılması durumunda endüstri araştırma toplantısı için uydu sempozyumu
ücreti uygulanacaktır.

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
5) BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI
Kongre ile ilgili olarak hazırlanacak basılı malzemelerin dökümü ve ilgili reklam bedelleri aşağıda
bilgilerinize sunulmuştur. Sponsor firmanın tüm basılı malzemeler için gerekli ilan ve logoları,
üretilen materyalleri istenilen tarihte Kongre Sekretaryasına teslim etmesi gerekmektedir.
• 1.Duyuru Sponsorluğu

: verildi

• 2.Duyuru Sponsorluğu

: verildi

• Kongre Posteri Sponsorluğu

: verildi

• Yaka Kartı ve Yaka İpi Sponsorluğu

: 5,000.-TL

• Cep Programı sponsorluğu

: 5,000.-TL

• Kongre Bildiri Kitabı Sponsorluğu

: 10,000.-TL

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
6) SU SEBİLİ SPONSORLUĞU

: 2,500.-TL

Kongre Merkezi içerisinde yer alacak su sebillerine sponsor firmanın ve/veya ürünün logosu bulunan özel giydirme
hazırlanacaktır. Su sebili giydirme görseli ve talep edilirse köpük bardak maliyetleri sponsor firmaya aittir.
7) YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU

: 3,500.-TL

Kongre merkezi içerisinde yer alacak yönlendirmelerde sponsor firmanın ve/veya ürünün logosu kullanılacaktır.
8) SUNU KONTROL ODASI SPONSORLUĞU

: 3,000.-TL

Kongrenin bilimsel programında yer alan davetli konuşmacılar bu salonu sunumlarını düzenlemek için kullanacaktır.
Sunu Kontrol odası bilgisayarındaki web tarayıcısı açılışta sponsor firmanın ve/veya ürünün sitesine
yönlendirilebilecektir. Kullanılan bilgisayarların masa üstü ekran görüntüsünde sponsor firmanın ve/veya ürünün
görsel(ler)i kullanılacaktır. Salon içinde servis edilmesi istenilen yiyecek – içecek hizmetleri ayrıca fiyatlandırılacaktır.
9) BİSTRO ŞARJ DESKİ SPONSORLUĞU

: 2,500.-TL

Fuaye alanında bulunacak ve firma logonuz ile brand edilecek dikkat çekici şarj üniteler bulunacaktır. Toplam 4 adet
planlanmaktadır. Farklı firmalara sponsorluk verilecektir.

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
10) YER İZİ YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU

: 4,000.-TL

Stand alanının girişinden bu sponsorluk kalemini tercih edecek firmanın stand alanına kadar olan mesafede zemine
yapıştırma şeklinde hazırlanacak yönlendirme sposorluğudur. Görsellerin üretim maliyeti sponsor firmaya aittir.
11) INTERNET CAFE SPONSORLUĞU

: 5,000.-TL

Kongre merkezinde katılımcıların yoğun olarak kullanıcakları “ınternet cafe” deki bilgisayarlarda firmanın tanıtımının
yapılacağı bir sunum yer alabilecektir. Ayrıca bu bilgisayarlardaki web tarayıcısı açılışta sponsor firmanın ve/veya
ürünün sitesine yönlendirilebilecektir. Kullanılan bilgisayarların masaüstü ekran görüntüsünde sponsor firmanın
ve/veya ürünün görselleri kullanılacaktır. Internet Cafe’de sponsor firmanın “Mouse pad”leri ve masa bayrakları da yer
alabilecektir.
12) KONGRE KONUŞMA ve BİLDİRİ ÖZETLERİ DVD’si SPONSORLUĞU

: 7,500.-TL

Kongrede kabul edilmiş tüm bildiriler bir DVD ile kongre katılımcılarına dağıtılacaktır. Sponsor firmanın ve/veya ürünün
logosu bildiri DVD’si ve kapağı üzerine basılacak olup, DVD’ler yine sponsor firmanın standından dağıtılacaktır.
13) KONUŞMACI SPONSORLUĞU

: 3.000.-TL

Konuşmacı doktorlarımıza ait ulaşım – konaklama –transfer maliyetlerini içermekte olup firmanızın antetli kağıtları ile
davet ve bilgilendirme yapacaktır. Doktorumuza ait odaya firmanızın tanıtım broşür ve ikramları konacaktır.

