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2. MACERA TURİZMİ VE SPORLARI FUARI
13 - 16 ŞUBAT 2020

İSTANBUL FUAR MERKEZİ / YEŞİLKÖY - İSTANBUL
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

ADVENTURE TURKEY HAKKINDA
Dünyada turizm sektörü ortalama yüzde 4-7 arasında büyürken
etkinlik ve spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 büyüme ile pazarını
genisletiyor. Bu büyüme adrenalini ve aktiviteyi ön plana çıkaran tesislerin
sayısını ve kapasitesini arttırırken seyahat acenteleri, spor ve turizm
profesyonellerini de bu ilgiye yönelik programlara ağırlık vermeye yöneltiyor.
Geçtigimiz yıl kapsamlı bir organizasyon ile sektörü bir araya getiren network
ihtiyacını karsılayan ADVENTURE TURKEY Fuarı, 13-16 Şubat 2020 tarihleri
arasında ikinci kez organize edilecek.
Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar tüm macera turizmine
ve sporlarına hizmet eden tesisleri, isletmeleri, ürün ve hizmet satanları,
kulüpleri, seyahat acentelerini, turizm profesyonellerini ve tüm ilgilileri
Istanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

KURUMLARIN, RESMİ MAKAMLARIN VE BELEDİYELERİN DESTEĞİ
ANA SPONSORLUKLAR
» PLATINUM SPONSORLUK
» GOLD SPONSORLUK
» SİLVER SPONSORLUK
» BRONZ SPONSORLUK
ÖZEL SPONSORLUKLAR
» KAMP ATEŞİ SPONSORLUĞU
» LED EKRAN SPONSORLUĞU
» HİZMET SPONSORLUĞU
» MEDYA VE BASIN SPONSORLUĞU
» ZİYARETÇİ YAKA İPİ SPONSORLUĞU
» DAVETİYE SPONSORLUĞU
» ZİYARETÇİ KILAVUZU SPONSORLUĞU
» FUAR ÇANTASI SPONSORLUĞU
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

KURUMLARIN, RESMİ MAKAMLARIN VE BELEDİYELERİN DESTEĞİ
Önemi: Fuarı destekleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına ve sektörün gelişimine katkı
sağlayabilirsiniz.
** Kurum sponsorluk içeriği kuruma göre değişiklik gösterebilir, özel koşullar içerebilir.
Kurumlardan Beklentiler
• Fuara standınız ile katılım yapmanız.
• Web sayfasında ADVENTURE TURKEY’in bannerlı tanıtımlarına ve haberlerine yer verilmesi,
• ADVENTURE TURKEY’in üyelere duyurulması, katılım ve ziyaretleri yönünde teşvik edilmeleri,
• Basılı yayınlarda ilan hakkı verilmesi ve ADVENTURE TURKEY insertlerinin bulundurulması,
• Fuar tanıtım ve reklam programı çerçevesinde uygun olabilecek reklam alanlarının tahsisi ve
bu yerler için gerekli izinlerin sağlanması,
• Fuarın altyapısı ve tanıtımı için gerekli çalışmalarda destek olunması,
• ADVENTURE TURKEY’İn, “kurum desteğine” sahip olduğunun kamuoyuna açıklanması için gerekli iznin verilmesi.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan aşağıda belirtilen basılı dokümanlarda destekçilerimiz bölümünde logonuz yer alacaktır.
Basın Çalışmaları
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Kataloğu
Fuar Afişleri
Fuar Davetiyesi
Açıkhava Reklamları
Elektronik Ortamlar
Fuar Alanı Teşekkürler Afişi
Diğer Duyuru, Reklam ve İlanlar
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

ANA SPONSORLUKLAR
» PLATINUM SPONSORLUK
» GOLD SPONSORLUK
» SİLVER SPONSORLUK
» BRONZ SPONSORLUK
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

PLATINIUM SPONSORLUK
Önemi: Fuarın Platinum Sponsoru olarak firmanızı ön plana çıkarma fırsatı yakalayabilir, marka bilinirliğini
arttırabilir yükseltebilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlana aşağıdaki tüm online ve off line mecralarda Platinum Sponsor logosu
yakınında diğer logoların üstünde yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Özel Duyuru Çalışması
Platinium Sponsor için özel olarak basın duyurusu yapılacak ve PR faaliyetlerinde Platinum Sponsor
ismine yer verilecektir.
Dijital Platform
Platinium Sponsor logosu fuar çalışmalarına ilişkin tüm dijital platformlarda belirtilecek olup, web
sitede linkli banner bulundurma hakkına sahip olacaktır.
Led Ekran Video Gösterimi
Platinum Sponsor’un 30 sn’lik tanıtım videosu fuar alanı girişinde bulunan dev led ekranlarda fuar
süresince yayınlanacaktır.
Fuar Kataloğu
Fuar kataloğunun kapağında, Platinium logosu yer alacaktır. Ayrıca fuar kataloğunun arka kapağında,
firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır.
Fuar Çantası
Platinium Sponsor, fuar girişinde ziyaretçilere dağıtılacak olan fuar çantası içerisine broşür koyma
hakkına sahip olacaktır.
Fuar Alanı Branding
Platinum Sponsor’a fuaye ve fuar alanında afiş ve bayrak asma, broşür dağıtma, etkinlik düzenleme
gibi v.b branding hakları sağlanacaktır.
Diğer Sponsorluk Paketlerinde İndirim Hakkı
Platinium Sponsor'a diğer sponsorluk ve reklam olanaklarında %20 indirim hakkı sağlanacaktır.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

GOLD SPONSORLUK
Önemi: Fuarın Gold Sponsoru olarak firmanızı ön plana çıkarma fırsatı yakalayabilir,
marka bilinirliğini arttırabilir yükseltebilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlana aşağıdaki tüm online ve offline mecralarda Gold Sponsor logosu
diğer logoların üstünde yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Özel Duyuru Çalışması
Gold Sponsor için özel olarak basın duyurusu yapılacak ve PR faaliyetlerinde Gold Sponsor ismine
yer verilecektir.
Dijital Platform
Gold Sponsor logosu fuar çalışmalarına ilişkin tüm dijital platformlarda belirtilecek olup, web sitede linkli
banner bulundurma hakkına sahip olacaktır.
Led Ekran Video Gösterimi
Gold Sponsor’un 20 sn’lik tanıtım videosu fuar alanı girişinde bulunan dev led ekranlarda fuar süresince
yayınlanacaktır.
Fuar Kataloğu
Fuar kataloğunun kapağında, Gold logosu yer alacaktır. Ayrıca fuar kataloğunun özel sayfalarından birinde,
firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır.
Fuar Çantası
Gold Sponsor, fuar girişinde ziyaretçilere dağıtılacak olan fuar çantası içerisine broşür koyma hakkına
sahip olacaktır.
Fuar Alanı Branding
Gold Sponsor’a fuaye ve fuar alanında afiş ve bayrak asma, broşür dağıtma, etkinlik düzenleme gibi
v.b branding hakları sağlanacaktır.
Diğer Sponsorluk Paketlerinde İndirim Hakkı
Gold Sponsor'a diğer sponsorluk ve reklam olanaklarında %20 indirim hakkı sağlanacaktır.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

SILVER SPONSORLUK
Önemi: Fuarın Silver Sponsoru olarak firmanızı ön plana çıkarma fırsatı yakalayabilir,
marka bilinirliğini arttırabilir yükseltebilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlanan aşağıdaki tüm online ve off line mecralarda Silver Sponsor
logosu yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Dijital Platform
Silver Sponsor logosu fuar çalışmalarına ilişkin tüm dijital platformlarda belirtilecek olup, web sitede
linkli bannerbulundurma hakkına sahip olacaktır.
Led Ekran Video Gösterimi
Silver Sponsor’un 15 sn’lik tanıtım videosu fuar alanı girişinde bulunan dev led ekranlarda fuar süresince
yayınlanacaktır.
Fuar Kataloğu
Fuar kataloğunun kapağında, Silver logosu yer alacaktır. Ayrıca fuar kataloğunun özel sayfalarından
birinde, firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır.
Diğer Sponsorluk Paketlerinde İndirim Hakkı
Silver Sponsor'a diğer sponsorluk ve reklam olanaklarında %20 indirim hakkı sağlanacaktır.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

BRONZ SPONSORLUK
Önemi: Fuarın Bronz Sponsoru olarak firmanızı ön plana çıkarma fırsatı yakalayabilir,
marka bilinirliğini arttırabilir yükseltebilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlanan aşağıdaki tüm online ve off line mecralarda Bronz Sponsor logosu
yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Dijital Platform
Bronz Sponsor logosu fuar çalışmalarına ilişkin tüm dijital platformlarda belirtilecek olup,
web sitede linkli banner bulundurma hakkına sahip olacaktır.
Fuar Kataloğu
Fuar kataloğunun kapağında, Bronz logosu yer alacaktır. Ayrıca fuar kataloğunun özel sayfalarından
birinde, firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır.
Diğer Sponsorluk Paketlerinde İndirim Hakkı
Bronz Sponsor'a diğer sponsorluk ve reklam olanaklarında %20 indirim hakkı sağlanacaktır.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

ÖZEL SPONSORLUKLAR
» KAMP ATEŞİ SPONSORLUĞU
» LED EKRAN SPONSORLUĞU
» HİZMET SPONSORLUĞU
» MEDYA VE BASIN SPONSORLUĞU
» ZİYARETÇİ YAKA İPİ SPONSORLUĞU
» DAVETİYE SPONSORLUĞU
» ZİYARETÇİ KILAVUZU SPONSORLUĞU
» FUAR ÇANTASI SPONSORLUĞU
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

KAMP ATEŞİ SÖYLEŞİLERİ SPONSORLUĞU
Konu macera olunca anlatılacak çok sey var!
ADVENTURE TURKEY Fuarı kapsamında oluşturduğumuz tematik alanda kamp ateşi sıcaklığında
harika sohbetlerle ünlü maceracılar macera severler ile yine bir araya geliyor.
Geçen yıl yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşen söyleşilerde, doğa sporlarına dair bilinmeyenler,macera
dolu deneyimler ve sektörün gelişimine yön veren fikir ve uygulamalar macera tutkunları ile buluştu.
21 sektör profesyonelinin yer aldığı, sektöre ve fuarımıza önemli katkı sağlayan kamp ateşi söyleşilerimiz
bu yıl da büyük bir organizasyon ile sizlerle buluşmaya devam edecek.
Önemi: Bu alanın sponsoru olarak, medyada daha fazla yer alabilir, fuarda dikkatleri çekebilir ve sektörde
bilinirliğinize çok önemli katkılar sağlayabilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlanan aşağıdaki tüm online ve offline mecralarda Kamp Ateşi Söyleşileri
Sponsoru logosu yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Dijital Platform
Fuar Kataloğu
Bu sponsorluğa özel ayrıcalıklar
Kamp Ateşi Söyleşi alanı sponsorun marka imajına uygun dekor, ürün yerleştirme ve branding yapılacaktır
Sponsor bayrakları söyleşi alanında olacaktır.
Söyleşilere ait kılavuzda reklamı olacaktır.
Yıl boyunca süren basın ve sosyal medya çalışmalarında yer verilecektir.
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

HİZMET SPONSORLUĞU
Önemi: Hizmet sponsorluğunu üstlenerek ilgili sektör kitlenize, sektörünüze yönelik hizmetlere katkı sağladığınızı
gösterebilir, prestijinizi yükseltebilirsiniz.
Hizmet Sponsorluğu karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar, yapılacak görüşmeler
sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlanan aşağıdaki tüm online ve offline mecralarda Hizmet Sponsoru logosu
yer alacaktır.

Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Dijital Platform
Fuar Kataloğu
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

MEDYA SPONSORLUĞU
Kapsamı: TV, Radyo, Gazete, Dergi, Online Medya
Önemi: Medya sponsorluğunu üstlenerek markanızı prestijli bir şekilde temsil edebilir, hedef kitlenizin
algısında daha güçlü bir etki bırakabilirsiniz.
Medya Sponsorluğu karşılıklı hizmetler ( barter ) kapsamında seçenek ve koşullar, yapılacak görüşmeler
sonucunda detaylandırılarak belirlenecektir.
Sponsorluk görüşmelerinin ardından ilk olumlu dönüş yapan firma sponsor olarak kabul edilecektir.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
Fuar için hazırlanan yıl boyunca yayınlanan aşağıdaki tüm online ve offline mecralarda Medya Sponsoru logosu
yer alacaktır.
Fuar Davetiyeleri
Ziyaretçi Kılavuzu
Fuar Afişleri
Fuar Alanı Teşekkür Afişleri
Duyuru, Reklam ve İlanlar
Açıkhava Reklamları
Basın Çalışmaları
Dijital Platform
Fuar Kataloğu
Medya Sponsorundan Beklentimiz:
* Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve sonrasında sponsorun yayın organında web sayfasında fuar
haberlerine geniş yer verilmesi.
* Reklam yayını hakkı verilmesi,
* Mecra içinde insert hakkı verilmesi,
* Banner yayını hakkı verilmesi,
* Fuar sırasında canlı yayın ve/veya haber yapılması.

20

2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

ZİYARETÇİ YAKA İPİ SPONSORU
Önemi: Fuara giriş yapan tüm ziyaretçilerin takmak zorunda olduğu yaka kartının ipinde firmanızın
logosu ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerin dikkatini çekebilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
» Yaka İpi Sponsor Logo Kullanımı
Fuar ziyaretçilerinin fuara girişte takacakları ortalama 10.000 adet basılacak
yaka kartı ipinde firmanın adı ya da logosuna yer verilecektir.
» Yaka Kartı
Yaka kartı arka yüzünde sponsor firmanın reklamı yer alacaktır.

ZİYARETÇİ KILAVUZU SPONSORU
Önemi: Tüm ziyaretçilerin fuarı gezerken hall planını ve firmaları kontrol edeceği bu kılavuzun sponsoru
olup sektörünüzle ilgili geniş bir hedef kitleye ulaşarak, bilinirliğinizi arttırabilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
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» Ziyaretçi Kılavuzu Sponsor Logo Kullanımı
Ortalama 7.000 adet basılacak Ziyaretçi Kılavuzu’nda sponsor logosuna
yer verilecektir.
» Dağıtım Ağı
Kılavuz, fuara giriş yapan tüm ziyaretçilere ve fuar katılımcılarına dağıtılacaktır.

2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI
13 - 16 ŞUBAT 2019
İSTANBUL FUAR MERKEZİ
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

LED EKRAN VİDEO SPONSORLUĞU
Fuara giriş yapan tüm ziyaretçilerin yer aldığı fuaye alanında 15 bin+ kişinin görüntüleyebileceği
led ekranda kurum-ürün tanıtım videonuz ile reklam çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz.
» Led Ekran Sponsor Logo-Video Kullanımı
15.000 + kişinin ziyaret ettiği fuarın kayıt alanında yer alan dev ekranlarda fuar süresinde sponsor firmanın
30 sn’lik tanıtım filmi yer alacaktır.

DAVETİYE SPONSORU

FUAR DAVETIYESI - INVITATION TICKET

Önemi: Fuarın duyurusu için sektörle ilgili tüm kamu ve özel sektör kurumlarına ve
yöneticilerine gönderilecek olan fuar davetiyesinin sponsorluğunu üstlenerek ilgili
sektör kitlenize, sektörünüze yönelik hizmetlere katkı sağladığını gösterebilirsiniz.
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Sağlanacak Ayrıcalıklar:

2. MACERA TURİZMİ VE SPORLARI FUARI
2. ADVENTURE TOURISM AND SPORTS EXHIBITION
www.adventureturkeyexpo.com - www.macerafuari.com

13 - 16 ŞUBAT / FEBRUARY 2020
ISTANBUL EXPO CENTER

» Davetiye Logo Kullanımı
Ortalama 70 bin adet basılacak fuar davetiyesinde sponsor logosuna yer verilecektir.
» Dağıtım Ağı
Sponsorlara ve fuara davet edilecek dergi, dernek, kamu kurum ve kuruluşları, özel
sektör ve basın mensupları, tüm profesyonel ve ilgili yöneticilere dağıtılacaktır.
» Elektronik Ortamlar
Fuar öncesi mailing yoluyla yurtiçi ve yurtdışına gönderilen milyonlarca e-davetiyelerde
Davetiye Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.

YEŞİLKOY - İSTANBUL - TURKEY
SALON
HALL NO
11

ZİYARET SAATLERİ
VISITOR HOURS
11:00 - 19:00

Davetiye Sponsoru

SPONSOR
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2. MACERA TURİZMİ ve SPORLARI FUARI

FUAR ÇANTASI SPONSORU
Önemi: Fuarlara giriş yapan ziyaretçilerin hem fuar dokümanlarını hem de görüştükleri firmalardan
aldıkları evrakları taşımak için ihtiyaç duyacakları fuar çantalarında sponsor firma reklamına yer verilecektir.
Bu çantaların sponsorluğunu üstlenerek marka bilinirliğinize katkı sağlayabilirsiniz.
Sağlanacak Ayrıcalıklar:
» Çanta Logo Baskısı
Fuar ziyaretçilerine fuar girişinde verilecek fuar dokümanlarının
bulunduğu ve genel kullanıma da uygun olan min. 7.000 adet basılacak
çantada sponsor logo baskısı kullanılacaktır.
» Doküman Dağıtımı
Fuar çantası içinde sponsor firmanın tanıtım broşürü de dağıtılacaktır.
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