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Beyaz Et Sektörünün Değerli Paydaşları ve Sevgili Dostlar,
COVID-19 pandemisi nedeni ile yaklaşık 2 yıl ara vermek zorunda kaldığımız 6. Uluslararası Beyaz
Et Kongresi’ni (UBEK-6), 01-05 Mart 2023 tarihleri arasında Titanic Deluxe Golf Belek Otel Antalya’da
yapacağımızı duyurmanın heyecanı içerisindeyiz. Kongremizi, Cumhuriyetimizin 100. ve Beyaz Et
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) de 30. yıl dönümü olan 2023 yılında
organize etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
BESD-BİR olarak 2011 yılında başladığımız ve siz değerli sektör paydaşlarımız ile birlikte uluslararası
platformda önemli bir marka haline getirdiğimiz Beyaz Et Kongremize bugüne kadar göstermiş
olduğunuz ilgi ve destek için teşekkürü bir borç biliriz.
5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK-5) 32 ülkeden veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisi, tıp
doktoru akademisyenler ve sektör paydaşı yaklaşık 1300 kişinin katılımıyla önemli bir başarıya imza
attı. Konusunda uzman bilim insanları dünyada uygulanan son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri
bizlerle paylaşarak beyaz et sektörüne çok değerli katkılar sundu.
Şimdi bizler de kaldığımız yerden devam ederek kongremizi daha üst noktalara taşıma azmi ve
motivasyonu ile hazırlıklara başladık. Hedefimiz; 2023 yılında 6. UBEK’de sizleri daha gelişmiş içerik
ve daha güzel bir ortamda ağırlamak.
Dünyada yaşanan pandemi sürecinde global ticaretin sekteye uğraması, devam eden nüfus artışı,
iklim değişikliklerinin tarıma yüklediği negatif etkilere maruz kalan tüm ülkeler; tarımın ve gıdaya
ulaşmanın önemini daha iyi anladı. Bu süreç ardından Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm
insanlık için çok önemli risk ve problemlere yol açacak şekilde hayatımızı etkilemekte ve geleceğe
bakış açımızı değiştirmektedir.
Yeni dünya düzeninde; sürdürülebilir üretim ve verimlilik, kendi kendine yeterlilik, lokal üretim ve
lojistik hizmet tüm sektörler için olduğu kadar beyaz et sektörü için de en kıymetli konular haline
gelmiştir. Özellikle aşırı yükselen emtia fiyatları ve tedarik sorunu üretimi olumsuz etkileyecek
en önemli riskler olarak önümüzde olup, alternatif ve farklı stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu saptamalar ışığında; beyaz et üreticileri olarak bizlerin proaktif bir yaklaşımla yeni
normale ve onun getireceği geleceğe hazırlanmamız elzemdir. İşte bu dönemin ilk hazırlığı olarak 6.
UBEK de dünya çapında yaşanan zorlukları, çözümleri ve yeni vizyonu tartışarak kendi yol haritamızı
planlayacağız.
Türkiye beyaz et üretimi 10 yıl (2011-2021) gibi kısa bir sürede 1,6 milyon tondan 2,3 milyon tona
ulaşarak %39 büyümüş, ihracat da %154 artış göstererek 248 bin tondan 632 bin tona çıkmıştır.
Dünyada da beyaz et, toplam et üretiminin %40,6’sı olan 132 milyon ton ile en çok tüketilen et
türüdür. Bu veriler ışığında; beyaz et endüstrisinin, sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde yaşayan
insanlar için de sağlıklı, yeterli ve istikrarlı gıda teminine değerli katkılar yaptığı açıktır.
2023 yılı baharının ilk haftasında, insanlığa daha fazla katkıda bulunabilmek için sektöre fayda
sağlayacak adımları birlikte atmak üzere siz değerli dostlarımızı Antalya’ya UBEK-6’ya bekliyoruz.
Kongrenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve katılım sağlayacak herkese şimdiden en derin
şükranlarımızı sunarız.
Sağlıklı günler diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız
Naci Kaplan			
Besd-Bir Yönetim Kurulu Başkanı 		

Prof. Dr. Necmettin Ceylan
Kongre Başkanı

KONGRE TARİHİ VE YERİ
Kongre Tarihi
Kongre Yeri
Adres		
		
E-posta
Web Adresi

: 1-5 Mart 2023
: Titanic Deluxe Golf Belek
: Kadriye Mah. Üçkum Tepesi Mevkii Beşgöz Cad. No: 72/1
Serik, 07525, Antalya-TÜRKİYE
: kongre@beyazetkongresi.com
: www.beyazetkongresi.com

KONGREYE KAYIT VE KONAKLAMA
Kayıt ve 4 gece, 5 günlük her şey dahil paket ücret
Erken Kayıt
(31.08.2022 tarihine
kadar)

Tek Kişilik Konaklamalı Oda

1.025 € + %18 KDV =1.209,50 €

Üç Kişilik Konaklamalı Oda
İki büyük yanında konaklayan
0-12 Yaş Arası Bir Çocuk

•
•
•
•
•
•
•

1.325 € + %18 KDV =1.563,50 €

%10 İndirimli

Kayıt ve Konaklama İptali
• Tüm iptal taleplerinin yazılı olarak papyon@papyon.com.tr adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
• 15 Ocak 2023 tarihinden önce yapılacak olan iptallerde %75 para iadesi
yapılmaktadır. 15 Ocak 2023 tarihinden sonra yapılan iptallerde para iadesi
yapılmamaktadır. Ancak isim değişikliği yapılabilir.
• Tüm iadeler kongre sonrası yapılacaktır.
FİYATLARA DAHİL ÜCRETSİZ SERVİSLER

Geç Kayıt
(31.08.2022 tarihinden sonra)

675 € + %18 KDV = 796,50 €

İki Kişilik Konaklamalı Oda

Kayıt ve Konaklama İçin Başvuru
Kayıt ve konaklama başvuruları 20 Şubat 2023 tarihine kadardır. Kayıtlarda öncelik
müracaat ve ödeme tarihlerine göre belirlenecektir.
Kayıt ve konaklama ile ilgili işlemler www.beyazetkongresi.com adresi üzerinden
yapılacaktır.

Ücretsiz

İki büyük yanında konaklayan
0-12 Yaş Arası İkinci Çocuk

225 € + %18 KDV = 265,50 €

Dış Katılımcı (Günlük)

175 € + %18 KDV = 206,50 €

Yukarıdaki fiyatlar her şey dahil sistemde 4 gece 5 günlük paket ücrettir.
Fiyatlara; kayıt ücreti, konaklama (ultra her şey dahil), hoş geldiniz partisi ve gala
yemeği dahildir.
Kayıt paketi, bölünerek uygulanamaz. Tek katılımcı için geçerlidir, dönüşümlü olarak
kullanılamaz.
Dış katılımcı ücretine; 1 günlük kongreye ve sergi alanına erişim, yemek ve kahve
molaları dahildir.
Türkiye’den katılacak akademisyenlere %25 indirim uygulanacaktır.
Sözlü bildirisi kabul edilmiş akademisyenlerden kayıt ve konaklama ücreti
alınmayacaktır. Bu destek, sadece bildiriyi sunacak kişi ile sınırlıdır.
Posteri kabul edilmiş akademisyenlere kayıt ve konaklama ücretinde %50 indirim
uygulanacaktır. Bu indirim, sadece posteri sunacak kişi ile sınırlıdır.

Kayıt, 4 gece 5 gün her şey dahil konaklama, hoş geldiniz partisi, gala yemeği, yaka kartı,
kongre programı, sergi ve stant alanları ziyareti, dijital kongre kitabı, kongre çantası,
kongre armağanları ve uçakla gelenler için havalimanı transferleri ücretsiz servis hizmeti
kapsamındadır.
Katılımcılar otelin imkanlarından sınırsız olarak yararlanabilecektir. Kongrenin yapılacağı
Titanic Deluxe Golf Belek otelindeki fiyatlara dahil ücretsiz servisler ile oteller hakkındaki
detay bilgilere www.beyazetkongresi.com adresinden ulaşılabilir.
OTELE GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ
Otele Giriş
Otelden Çıkış

: 1 Mart 2023 Çarşamba, Saat 14:00’den itibaren
: 5 Mart 2023 Pazar, Saat 12:00’ye kadar

HOŞ GELDİNİZ PARTİSİ
1 Mart 2023 Çarşamba, Saat 21:30
GALA YEMEĞİ
4 Mart 2023 Cumartesi, Saat 19:30
DAVET MEKTUBU
Çalıştıkları kurumdan izin alarak kongreye katılmak isteyenlere kurumlarından gelecek
resmi talep üzerine davet mektubu verilecektir.
Davet mektubu için başvuru adresi: besd-bir@besd-bir.org
KONGRE SUNUM İMKANLARI
Toplantılar 3 ayrı salonda gerçekleştirilecektir. Kongre salonunda projeksiyon cihazı ve
bilgisayar bulunacaktır. Bildiri sunum materyali, sunumun yapılacağı oturumdan en az
2 saat önce görevli personele teslim edilmelidir.

KONGRE DİLİ

KONGRE BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI

Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır.
Konuşmalar her iki dile de simültane olarak tercüme edilecektir.
Sunumların yapılacağı salonların tamamında simültane tercüme gerçekleştirilecektir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KONGRE KİTABI
Kongredeki bildiriler dijital kongre kitabı olarak hazırlanacak, etkinlik sonrasında tüm
katılımcılara ulaştırılacaktır.
KATILIM SERTİFİKASI
Katılım sertifikası katılımcılara kongre esnasında verilecektir.
FOTOĞRAFLAR
Kongre ile ilgili derlenen fotoğraflar, katılımcılara e-posta ile gönderilecektir.
Kendi imkanları ile fotoğraf çeken misafirler papyon@papyon.com.tr gönderirler ise bu
çalışmaya katkı sağlarlar.
ÖĞRENCİ BURSU
Kongrede 60 öğrenciye ücretsiz kayıt, konaklama ve ulaşım imkanı sağlanacaktır.
Öğrenci bursu başvuru detay bilgilerine www.beyazetkongresi.com adresinden
ulaşılabilir.
Öğrenci bursu son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 ‘dir.
HAVAALANI - OTEL TRANSFERİ
Kongreye uçak ile gelecek misafirler, organizasyon geliş ve gidiş günlerinde, belirli
saatlerde havaalanı-otel ve otel-havaalanı transferlerinden ücretsiz yararlanabilecektir.
Ücretsiz transferden yararlanabilmek için, uçak geliş ve gidiş saatlerinin kongre başlama
tarihinden en geç iki hafta önce transfer@papyon.com.tr mail adresine bildirilmesi
gerekmektedir.
KONGRE BİLGİLERİ
Kongre ile ilgili tüm güncel bilgiler ve duyurular www.beyazetkongresi.com adresinde
yer alacaktır.
İngilizce broşür www.poultrymeatcongress.com adresinden indirebilir.

Gıda ve Yem Güvenliği
İklim Değişikliği ve Kanatlı Eti Üretimine Yansımaları
Sürdürülebilir Kanatlı Eti Üretimi
Bilişimin Kanatlı Eti Üretimindeki Yeri ve Geleceği
Kanatlı Etinin Besin Değeri ve İnsan Sağlığına Etkileri
Algı Yönetimi
Tüketici Beklentileri ve Alışkanlıkları
Ürün Geliştirme
Biyoteknoloji
Kanatlı Eti Üretimi
Kanatlı Eti Ticareti
Kanatlı Eti Kalitesi
Kanatlı Yemi Üretimi
Yem Katkılarında Son Gelişmeler
Alternatif Yem Kaynakları ve Besleme Stratejileri
Etlik Piliçlerin Bakım ve Beslenmesi
Hindilerin Bakım ve Beslenmesi
Damızlıkların Bakım ve Beslenmesi
Kuluçka Yönetimi ve Gelişmeler
Kanatlı Eti Üretiminde Sağlık Sorunları ve Hastalıklar
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Genetik
Kanatlı Hayvan Refahı
Çevre Yönetimi
Kümes Ekipmanlarında Yeni Teknolojiler
Kanatlı Eti ve Ürünleri Üretiminde Makine ve Donanım Teknolojisi
Kanatlı Yemi Üretiminde Makine ve Donanım Teknolojisi

BİLDİRİLER
Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır.
Sözlü bildiriler için ayrılan süre 10-15 dakika aralığındadır.
Gönderilen bildiri metinleri “Kongre Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve bildirinin
sözlü veya poster sunum olmasına karar verilecektir.
Kongre amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin
yazarlarına bilgi verilecek ve metin geri gönderilmeyecektir.
Bildiri (tebliğ) Gönderme Adresi ve Son Tarihi
Bildiri metinlerini son gönderme tarihi 12 Aralık 2022’dir. Bu tarihten sonra gönderilenler
ve/veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Bildiri başvuruları 16 Ocak 2023’e kadar sonuçlandırılacaktır.

Bildiri (tebliğ) Yazım Kuralları
Bildiri metinlerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
1. Araştırmaya dayalı bildiriler Türkçe özet, abstract, giriş, materyal ve metot, bulgular,
tartışma ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
2. Derleme bildiriler ise Türkçe özet, abstract, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden
oluşmalıdır.
3. Bildiriler Microsoft Word (7.0 ve üzeri) programında Times New Roman ile tek aralıklı
yazılmalı, konu başlığında 12 (koyu), yazar adları ve diğer bölümlerde 10 punto
kullanılmalıdır. Sayfalarda soldan 4 cm, sağdan 2 cm, üstten 2,5 cm ve alttan 2 cm boşluk
bırakılmalıdır. Bildiri metinleri 5 sayfayı aşmamalıdır.
4. Başlık ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1 satır boşluk verilerek yazar adları unvan
olmaksızın yazılmalıdır. Yazar adresleri otomatik dip not olarak verilmelidir. Bildiriyi
sunacak araştırmacının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
5. Bildirilerde kaynak gösterilmesinde, TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi’nde
belirtilen esaslara uyulmalıdır.
6. Tablolar word programında otomatik tablo menüsü kullanılarak yapılmalıdır.
7. Bildiri metinleri ceylan@beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır.
Elektronik belgeler soyadı ve konu başlığı kısaltması şeklinde kaydedilerek gönderilmelidir.
Poster ve Bildiri (tebliğ) Sunum Kuralları
1. Bildirisi poster olarak seçilmiş olan araştırıcılar posterlerini 70x100 cm boyutunda
(dikey konumda), 1-1,5 metreden okunabilecek şekilde hazırlayarak kongre giriş günü
ilgili görevliye teslim etmiş olmalıdır.
2. İlgili posterin elektronik kaydı ise en geç 3 Şubat 2023 tarihine kadar ceylan@
beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır.
3. Sözlü bildiri yapacak araştırmacılar, sunumlarını 16x9 (geniş ekran) formatında sunum
yapacak şekilde düzenlemelidir.
SERGİ ALANINDA STANT YERİ
Kongrede ürünlerini tanıtmak isteyen firmalar için, özel olarak düzenlenecek sergi alanında
stant yeri verilecektir.
Stant yeri alanlara, ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek ya da çift kişilik oda) imkanı
sağlanacaktır.
Stant adedi sınırlı olup, başvuru sırası dikkate alınacaktır.
Stant ölçüleri 2 x 3 = 6 m2’dir, ücreti 6.000 € + %18 KDV’dir. Arzu edenler birden fazla
stant yeri alabilirler. İkinci ve daha fazla stant ücreti 5.000 € + %18 KDV’dir.
Stant organizasyonu ile ilgili detay bilgilere www.beyazetkongresi.com adresinden
ulaşılabilir.
Stant yeri bedellerinin %50’si peşin, bakiye en geç 31 Ocak 2023 tarihinde tahsil edilir.
Stant yeri bedellerinin %50’sinin peşin, bakiyesinin en geç 29 Ağustos 2022 ödenmesi
durumunda, %10 indirim uygulanacaktır.
Stant yeri ile ilgili başvurular papyon@papyon.com.tr adresine yapılacaktır.

SPONSORLUK

S

Ana Sponsorluk

60.000 € + %18 KDV (=70.800 €)

Platin Sponsorluk

40.000 € + %18 KDV (=47.200 €)

Altın Sponsorluk

22.500 € + %18 KDV (=26.550 €)

Gümüş Sponsorluk

12.000 € + %18 KDV (=14.160 €)

Bronz Sponsorluk

6.000 € + %18 KDV

(=7.080 €)

Gala Yemeği Sponsorluğu

30.000 € + %18 KDV (=35.400 €)

Yaka Kartı İpi Sponsorluğu

22.500 € + %18 KDV (=26.550 €)

Cep Program Kitapçığı Sponsorluğu

10.000 € + % 18 KDV (=11.800 €)

Kongre Çantası Sponsorluğu

16.500 € + %18 KDV (=19.470 €)

Kongre Çantası İçi Sponsorluğu

1.500 € + % 18 KDV

(=1.770 €)

Açılış Partisi Sponsorluğu

10.000 € + % 18 KDV (=11.800 €)

Su Şişesi Sponsorluğu

10.000 € + % 18 KDV (=11.800 €)

Su Sebilleri Sponsorluğu

7.500 € + % 18 KDV

(=8.850 €)

Oda Anahtarı Sponsorluğu

10.000 € + % 18 KDV (=11.800 €)

Bloknot - Kalem Sponsorluğu

12.000 € + % 18 KDV (=14.160 €)

Kahve Molası Sponsorluğu
Dijital Ekran Sponsorluğu
Yönlendirme Panoları Sponsorluğu

6.000 € + % 18 KDV

(=7.080 €)

10.000 € + %18 KDV (=11.800 €)
6.000 € + % 18 KDV

(=7.080 €)

Sponsorlar, sponsor oldukları tarihten itibaren kongre web sitesinde ve Besd-Bir’in
sosyal medya hesaplarında yer alır. Ayrıca dijital kongre kitabında firma web sayfasına
yönlendirme yapılır.
Sponsorluk bedellerinin %50’si peşin, bakiye en geç 31 Ocak 2023 tarihinde tahsil edilir.
Sponsorluk bedellerinin %50’sinin peşin, bakiyenin en geç 29 Ağustos 2022 ödenmesi
durumunda, %10 indirim uygulanacaktır.
Ana Sponsor: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (3 adet tek ya da çift
kişilik oda), kongre afişinde, basılı ve dijital dokümanların tümünde ana sponsor olarak
en üstte ya da en solda yer alma, sergi alanında stant yeri (1 adet), Kongre Çantası İçi
Sponsorluğu (2 adet).
Platin Sponsor: Ücretsiz kayıt ve konaklama (2 adet tek ya da çift kişilik oda), kongre
afişinde, basılı ve dijital dokümanların tümünde ana sponsorluğun altında veya yanında
yer alma, sergi alanında stant yeri (1 adet) Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (2 adet).

Altın Sponsor: Ücretsiz kayıt ve konaklama (2 adet tek ya da çift kişilik oda), kongre
afişinde, basılı ve dijital dokümanların tümünde platin sponsorluğun altında veya yanında
yer alma, sergi alanında stant yeri (1 adet), Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Bloknot-Kalem Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet
tek ya da çift kişilik oda), kongrede dağıtılacak bloknot ve kalemlerde logosunun yer
alması, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Gümüş Sponsor: Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek ya da çift kişilik oda), kongre
afişinde, basılı ve dijital dokümanların tümünde altın sponsorluğun altında veya yanında
yer alma, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Kahve Molası Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet
tek ya da çift kişilik oda), kahve molası alanında firmanın bayrak ve flamalarının yer alması,
Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Bronz Sponsor: Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek ya da çift kişilik oda), kongre
afişinde, basılı ve dijital dokümanların tümünde gümüş sponsorluğun altında veya
yanında yer alma.

Dijital Ekran Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek
ya da çift kişilik oda), Fuaye ve kongre merkezinde yer alacak olan dijital bilgi ekranlarında
firma logosunun sürekli bulunması, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Gala Yemeği Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (2 adet tek
ya da çift kişilik oda), istediği sayıda logo ve/veya flamasının gala yemeği verilecek salonda
yer alması, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Yönlendirme Panoları Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1
adet tek ya da çift kişilik oda), yönlendirme panolarının tamamında logosunun yer alması,
Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Yaka Kartı İpi Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet
tek ya da çift kişilik oda), ismi ve/veya logosunun yaka kartı askı ipinde yer alması, Kongre
Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

Sponsorluk ile ilgili başvurular papyon@papyon.com.tr adresine yapılacaktır.

Cep Program Kitapçığı Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama
(1 adet tek ya da çift kişilik oda), tüm katılımcılara dağıtılacak olan cep program kitapçığında
logosunun yer alması, dijital kongre kitabında firma web sayfasına yönlendirme, Kongre
Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

“Kongre Bilimsel Programı” içerisinde “Düzenleme Kurulu” tarafından belirlenen saatlerde
firmalar için uydu sempozyum imkanı sunulacaktır.
Uydu sempozyum ücreti 10.000 € + KDV’dir.
Uydu sempozyum başvuruları papyon@papyon.com.tr adresine yapılacaktır.
Sempozyum içeriği, konuşmacı ve ürün bilgilerinin “Kongre Bilim Kurulu” tarafından
onaylanması zorunludur.
Firma tanıtım materyalleri, sempozyum saatinde salon girişinde ve salon içerisinde yer
alabilir. Ayrıca katılımcı firmaya ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek ya da çift kişilik
oda) ve kongre çantası içi sponsorluğu (1 adet) verilecektir.
Uydu sempozyumla ilgili bilgiler kongre bilimsel programında yer alacaktır.

Kongre Çantası Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama
(1 adet tek ya da çift kişilik oda), logosunun çanta üzerinde yer alması, Kongre Çantası İçi
Sponsorluğu (1 adet).
Kongre Çantası İçi Sponsorluğu: Etkinlik sırasında katılımcılara dağıtılacak kongre
çantasının içine bir adet broşür veya promosyon malzemesi koyma.
Açılış Partisi Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek
ya da çift kişilik oda), istediği sayıda logo ve/veya flamasının açılış partisi yapılacak salonda
yer alması, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).
Su Şişesi Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek ya
da çift kişilik oda), toplantı salonlarında masalarda yer alan su şişelerinde logosunun yer
alması, Kongre Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).
Su Sebilleri Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek
ya da çift kişilik oda), fuayelerde bulunan su sebillerinin firma görselleri ile giydirilmesi ve
sebillerde kullanılan su bardaklarında firmanın logosunun yer alması, Kongre Çantası İçi
Sponsorluğu (1 adet).
Oda Anahtarı Sponsorluğu: Tek firma ile sınırlıdır. Ücretsiz kayıt ve konaklama (1 adet tek
ya da çift kişilik oda), kongrede dağıtılacak oda kartlarında logosunun yer alması, Kongre
Çantası İçi Sponsorluğu (1 adet).

UYDU SEMPOZYUM

BANKA HESAP NUMARALARI
Ücretlerin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları
EURO HESABI
Hesap Adı: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
T. C. Ziraat Bankası Öveçler Şubesi
IBAN: TR18 0001 00 16 1284 0868 1050 02
SWIFT Kod: TCZBTR2A
İsteyenler ödemelerini paranın yatırıldığı günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden
TL olarak da yapabilirler.
TL HESABI
Hesap Adı: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
T. C. Ziraat Bankası Öveçler Şubesi
IBAN: TR45 0001 0016 1284 0868 1050 01

