SPONSORLUK DOSYASI

www.kozmetikkongresi.org

Kongreye Davet
Değerli Firma Yetkilileri,

Yüzyıllar boyunca, zamanın her çağında insanlığa tüm hüneriyle temizlik, güzellik ve bakım
sunan kozmetik ürünler; gelişime ve ilerlemeye katkı sağlayan her türlü sektör ve olgudan
maksimum faydalanarak en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Teknolojinin,
inovasyonun ve insan arzularının eşsiz dünyası ile şekillenen bir sektör olarak kozmetik
ürünler ”İHTİYAÇ” gerçeğinin değişkenliğini her zaman karşılayabilmiş ve artık bunun çok
ötesine geçmiş durumdadır.
Günümüzde bir ülkenin ekonomik kalkınması ile birebir ilgili bir sektör haline gelen
kozmetikler, tüm cazibesine ve ulaşılabilirliğine rağmen ”TERCİH EDİLME” oranını arttırmak ve
hatta garantiye almak maksadı ile ülkemizde reklama en çok pay ayıran sektörler arasına
girmiştir. Rekabet şartlarının çetin olması, kullanıcılar arasında marka sadakatinin düşük
olması, tüketici ilgisinin algıya kolaylıkla yenik düşmesi firmaları buna zorlamıştır.
Kimyagerler Derneğinin yıllardır başarılı bir şekilde her yılın şubat ayında düzenli olarak
organize ettiği Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi; sektörün İHTİYAÇ
duyduğu konuları, uzman konukları ve paydaşları ile gündeme getirmesi, yine sektör
profesyonellerinin İHTİYAÇ duyduğu eğitim ve kursları kongre bünyesine adapte ederek
Kozmetik sektörünün tamamı tarafından TERCİH EDİLME kabiliyeti en yüksek organizasyon
haline gelmiştir.
Tüm bilim insanlarını, sektör temsilcilerini, öğrencilerini ve profesyonellerini 22-24 Şubat
2019 tarihlerinde 9. Kozmetik Kimyası,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresine davet
ediyoruz.
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Genel Bilgiler
Kongre Tarihi
22-24 Şubat 2019

Kongre Yeri
Avantgarde Hotel & Resort Kemer/ Antalya

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir.

Kongre Katılım Kabul Mektubu
Kongreye ‘Sözel/Poster sunumu’ ile veya ‘dinleyici’ olarak
online ‘Kabul Mektubu’ gönderilecektir.

iştirak

eden

katılımcılara

Otele Giriş
Otele girişler öğlen 14:00’dan sonra, çıkışlar ise 12:00’ye kadar olacaktır. Çıkış günü kahvaltı
dahildir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve Danışma Masası, 21 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren Avantgarde Hotel &
Resort’da hizmet verecektir.
Kayıt için ödemeyi 18 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 17:00’den sonra yapan katılımcıların
banka dekontlarını yanında bulundurmaları ve kayıt sırasında göstermeleri gerekmektedir.
Kongre günü kayıt masasına ödeme yapmak durumunda olan katılımcılar ödemelerini nakit
olarak yapacaklardır. Kredi kartı ile ödeme alınmamaktadır.
Katılım ücretlerinin faturaları kayıt sırasında verilecektir. Fatura için lütfen isim-soyisim, TC
numarası (veya vergi numarası kayıtlı olunan vergi dairesi bilgileri) gerekmektedir.

Katılım Belgesi
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara 22 Şubat 2019 itibariyle kayıt masasından Katılım
Belgesi verilecektir.

Yaka Kartı
Yaka Kartı kayıt sırasında verilecektir. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde
yaka kartı bulundurulmalıdır.

Stand Alanları
Stantlar konferans salonlarının bitişiğinde kurulacak olup, kahve ikramları da stand alanlarında
yapılacaktır. Stand alanlarına giriş için kongre kaydı yaptırma şartı aranmaktadır.
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Poster Ödülleri
Poster özetleri ve Poster Sunumları Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Başarılı
bulunan en iyi üç postere 1., 2., 3.’lük ödülü verilecektir. Ödüller kapanış töreninde verilecektir.

Refakatçılar
Otelde konaklayan Refakatçılardan kayıt ücreti alınmamaktadır.

Katılımcıların Günübirlik Misafirleri
Kongre Hoteline girişler hotel güvenlik elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Günübirlik
misafiri olan katılımcılar misafirlerini dış güvenlik kapısından almaları gerekmektedir. Hotel,
60 dakikayı geçmeyen lobide yapılacak ziyaretlerden ücret almamaktadır. Ancak, bir saati
aşan 09:00- 18:00 saatleri arası ziyaretlerde 100 TL ve bir saati aşan 18:00-24:00
arası ziyaretlerden ek olarak katılımcıların günübirlik misafirlerinden ve/veya katılımcılardan
otel tarafından ücret alınmaktadır.

Ulaşım
Kongre hoteli – Antalya Havaalanı – Antalya Otobüs Terminali arasında belirlenen saatlerde
ücretsiz ulaşım hizmeti verilecektir.

İptal Şartları
21 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılacak kayıt, konaklama ve transfer iptallerinde para iadesi
yapılmayacaktır. İptaller Kongre Sekreterliğine yazılı olarak bildirildiği takdirde geçerlilik
kazanacaktır.

Otel Hizmetleri
Her şey dahil
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Kayıt ve Konaklama Bilgileri
Kongre Kayıt Ücretleri
Katılım Türü

06.02.2019 Öncesi Kayıt

06.02.2019 Sonrası Kayıt

Kongre Kayıt Ücreti*

400 ₺ (KDV Dahil)

500 ₺ (KDV Dahil)

Kurumsal Üye Firma Çalışanları için Kayıt
Ücreti**

350 ₺ (KDV Dahil)

450 ₺ (KDV Dahil)

Lisans Öğrenci Kayıt Ücreti

100 ₺ (KDV Dahil)

150 ₺ (KDV Dahil)

Günübirlik Katılımcı Kayıt Ücreti

500 ₺ (KDV Dahil)

600 ₺ (KDV Dahil)

*Sözel ya da poster bildiri ile katılacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinden kongre kayıt ücreti
alınmayacaktır.

**Kimya

sanayii ile uğraşan ve/veya Derneğe maddi ve manevi yardımı olan kurum, kuruluşlar
Yönetim Kurulu kararı ile “Kurumsal Üye” olurlar. Kurumsal üyelerin logoları ile web adreslerinin linki
dernek web sayfasında üyeliği süresince yayınlanır ve kurumsal üyeler derneğin çeşitli faaliyetlerindeki
indirimlerden yararlanır. Bilgi için https://www.kimyager.org/uyelik/kurumsal-uyelik

Konaklama Ücreti
Konaklama Türü

Konaklama Ücreti

Tek Kişilik Oda Gecelik

260 ₺ (KDV Dahil)

Çift Kişilik Odada Kişi Başı Gecelik

200 ₺ (KDV Dahil)

Üç/Dört Kişilik Odada Kişi Başı Gecelik

190 ₺ (KDV Dahil)

Dış Katılımcı Ücreti ( Günlük 09:00-18:00 )

100 ₺ (KDV Dahil)
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Önemli Not:
Sözel ya da poster bildiri ile katılacak Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerinden kongre
kayıt ücreti alınmayacaktır. Bildiri ile katılacak Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans
öğrencileri konaklama için organizasyon komitesi ile iletişime geçmelidirler.
Kayıt ve Konaklama ücretlerine KDV dâhildir. Kongre kayıt ücreti için Kimyagerler Derneği
İktisadi İşletmesi tarafından, Konaklama ücreti için MIRAGO Turizm Organizasyon ve Asistans
Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından fatura düzenlenecektir.
Kayıt ve Konaklama ücretleri, ilgili banka hesabına yatırılmadan kayıt konfirmasyonu
verilmeyecektir. Kongre otelinde konaklamayacak dışarıdan katılımcılar için kayıt ücretine ek
olarak kişi başı fiyatı sabah 09:00 – 18:00 saatleri arası 100 tl (pakete dâhil olan hizmetler öğle
yemeği ve banket hizmetleri şeklindedir. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre
oteline giriş sağlanamayacağından ödemenin kayıt ile birlikte tamamlanmasını önemle rica
ederiz. Konaklamayan misafirler için uygulanacak olan dış katılım ücretine, bilimsel oturum
günlerinde öğle yemekleri, kahve molaları, dâhil olup KDV dâhildir.
Kongrenin tüm konaklama işlemleri MIRAGO Turizm Organizasyon ve Asistans Hizmetleri
Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır.
NOT: Banka havalesi yaparken açıklama kısmına Adınızı, soyadınızı ve ”9. Kozmetik kongresi
için kayıt ücreti” ibaresini mutlaka yazınız.

Kayıt ve Konaklama Ücretine Dâhil Olan Hizmetler;
Kongre katılım ücretine, Bilimsel Toplantılara Katılım, Kongre Malzemeleri (Kongre Çantası,
Kongre dökümanları, Katılım Sertifikası, Yaka Kartı), kongre süresince gün içindeki ikramlar ve
kokteyl dâhildir.
Tek günlük kayıt ücretlerine ( 09:00-18:00 saatleri arası); kayıt yaptırılan günün bilimsel
oturumlarına katılım, gün içindeki ikramlar, yaka kartı, kongre çantası, kongre dokümanları,
katılım sertifikası ve kayıt gününe ait öğlen yemeği dahildir.
Fiyatlar “ HERŞEY DÂHİL “ konseptindedir.
Konsept uygulaması giriş günü öğle yemeği ile başlar, çıkış günü sabah kahvaltısı ile biter. Ekstra
alınacak Extra alınacak öğünler kişi başı 50,00 Tl fiyatlanır. Otele giriş saat 14:00’ ten sonra ve
otelden çıkış saat: 12:00’ ye kadardır.

Dış Katılım Ücreti Nedir?
Her şey dahil sistemde çalışan otellerde; otel konsepti dahilinde kongre aktiviteleri süresince
yiyecek ve içecek servisleri ücretsizdir. Bu nedenle otele girişlerde kimlik kontrolü yapılmakta
ve kongre otellerinde konaklama yapılmaması durumunda hizmetlerin karşılığı olarak otel
tarafından Dış Katılım Ücreti alınmaktadır.
1. Dış katılım ücretine kayıt türü aranmaksızın otelde konaklama yapmayan tüm katılımcı,
firma temsilcileri ve öğrenciler tabiidir.
2. Dış katılım bedelinin ödenmemesi durumunda kongre oteline giriş
sağlanamayacağından dış katılım bedeli ödemesinin kayıt ile birlikte tamamlanması
önemle rica olunur. Ödemenin kongre öncesinde yapılması gerekmektedir.
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İptal / İade Şartları:
21 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılacak kayıt, konaklama ve transfer iptallerinde para iadesi
yapılmayacaktır. İptaller Kongre Sekreterliğine yazılı olarak bildirildiği takdirde geçerlilik
kazanacaktır.

Kimyagerler Derneği İktisadi İşletmesi Hesap No
Türkiye İş Bankası – Perpa Şubesi TL Hesap:
IBAN: TR74 0006 4000 0011 1880 5904 45
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Sponsorluk Koşulları
Kimyagerler Derneği olarak ilkini 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 22-23-24 Şubat 2019 da
Antalya Kemer de bulunan Avantgarde Hotel & Resort’da 9. sunu düzenleyeceğimiz
“9.Kozmetik Kimyası Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”ni organize etmekten mutluluk
duymaktayız. Bu kongreye sponsor olarak yapacağınız destekler, kongrenin kurumsallaşması,
devamlılığı ve kalitesini artırmak yönünden önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda kongremiz ülkemiz kozmetik sektörü için önemli bir buluşma ve iş birliklerin
yapıldığı platform haline gelmiştir. Bu vesile ile 8.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.

ALFA SPONSORLUK - 6.500 TL + KDV
•

12 m2 stand alanı verilecektir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

•

Her stand için 1 güç kaynağı ve 10A elektrik fişi. Masa ve sandalyeler.

•

Ortak alanlar ve geçiş alanlarının temizliği

BETA SPONSORLUK - 4.500 TL + KDV
•

9 m2 stand alanı verilecektir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

•

Her stand için 1 güç kaynağı ve 10A elektrik fişi. Masa ve sandalyeler.

•

Ortak alanlar ve geçiş alanlarının temizliği
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DELTA SPONSORLUK - 1.000 TL + KDV
•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU - 5.000 TL + KDV

Kongre açılış günü akşamı otelde yapılacak olan açılış kokteyli sponsorluğudur.
•

Kokteyl bedeli sponsor firma ile otel arasında görüşülecektir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

•

Kokteyl alanında, masalarda sponsor firma tarafından sağlanması koşulu ile bayrak ve
bannerları konulacak.

KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU - 7.500 TL + KDV
Kongreye gelen katılımcılara dağıtılacak olan çanta sponsorluğudur.
•

Çanta üretim maliyeti sponsorluk bedeline dahildir.

•

Çanta model seçimi organizasyon komitesi tarafından belirlenir.

•

Kongre çantasının bir yüzüne sponsor firmanın logosu konulacaktır.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.
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KONGRE 16 GB USB SPONSORLUĞU - 2.000 TL + KDV
Kongre esnasında sunulacak sunumların içinde bulunacağı 16 GB USB sponsorluğudur.
•

USB üretim maliyeti sponsor firma tarafından karşılanır.

•

USB seçimi sponsor firmaya aittir. Logosu USB üzerinde bulunacaktır.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

POSTER PANOLARI SPONSORLUĞU - 2.000 TL + KDV
1 Firma ile Sınırlıdır
Poster sunumlarının yapılacağı panoların sponsorluğudur.
•

Panolara poster numarası ile birlikte sponsor firma logosu yer alacaktır.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

YAKA İPİ LOGO SPONSORLUĞU - 6.000 TL + KDV
Kongre esnasında kullanılacak yaka kartı ipi sponsorluğudur.
•

Üretim maliyeti sponsorluk bedeline dahil değildir. Sponsor firmaya aittir.

•

Yaka kartı ipinde sponsor firma logosu bulunacaktır. Yaka kartında bulunamaz.

•

Yaka kartı ipi ve torba seçimi organizasyon komitesine, üretimi ise sponsor firmaya
aittir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.
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ULAŞIM SPONSORLUĞU - 3.000 TL + KDV
Kongreye ulaşım esnasında kullanılacak araçlara asılacak afiş sponsorluğudur.
•

Kongreye ulaşımda kullanılacak araçlarda sponsor firmanın afişi yer alacaktır.

•

Afiş seçimi organizasyon komitesine, üretimi sponsor firmaya aittir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

ODA KARTI SPONSORLUĞU - 3.000 TL + KDV
Kongre Otelinde verilecek oda kartlarının zarf sponsorluğudur.
•

Otel oda kartlarının konulacağı zarflarda sponsor firmanın reklamı yer alacaktır.

•

Afiş seçimi organizasyon komitesine, üretimi sponsor firmaya aittir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.

SERVİS MASASI ÜSTÜ FLAMA SPONSORLUĞU - 3.000 TL + KDV
Fuaye alanlarında bulunan servis masalarının üzerine konulacak flama sponsorluğudur.
•

Fuaye alanında bulunan servis masaları üzerinde sponsor firmanın flamaları yer
alacaktır.

•

Flama seçimi organizasyon komitesine, üretimi sponsor firmaya aittir.

•

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

•

Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya broşür koyabilecekler.
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KONGRE TANITIM KİTAPÇIĞI SPONSORLUĞU

Sponsorluk Bedelleri:
İç Kapak

: 1.000 TL + KDV (Firma Sınırlaması Yoktur)

Arka Kapak İç Yüz : 2.000 TL + KDV (1 Firma ile sınırlıdır.)
Arka Kapak Dış Yüz : 3.000 TL + KDV (1 Firma ile sınırlıdır.)
•

Logoları veya Reklam Broşürleri Kongre Tanıtım Kitapçığında Yer alacaktır.

•

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

UYGULAMALI KURS SPONSORLUKLARI - 1.500 TL + KDV
Sponsorluk Bedeli Her Kurs İçin : 1.500 TL + KDV
Kongreye paralel olarak yapılacak uygulamalı kursun sponsorluğudur.
•

Saç Bakım Ürünleri Formülasyonu, Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Cilt Bakım Ürünleri Formülasyonu, Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Renkli Kozmetik Ürünleri Formülasyonu, Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Güneş Ürünleri Formülasyonu, Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Bebek Ürünleri Formülasyonu Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Doğal Kozmetik Ürünleri Formülasyonu Uygulamalı Kurs Sponsorluğu

•

Firmalar yapacağı uygulama için gerekli malzemeleri kendisi temin edecektir.

•

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