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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

• 50 m2 Sergi standı sağlanacaktır.

• Basılı Yayınlar/Ankara’da yer alan köprü üstü mecralarda afiş, ülke geneline asılan brandalar ve 
internet üzerinden  yayınlanacak olan tüm reklam alanlarında sponsorluk unvanıyla birlikte 
“Ana Sponsor” olan markanın logosu yer alacaktır. 

• AGROTEC  2023 broşüründe firma logosu ve sponsorluk unvanı yer alacaktır. 
• İNFO FAİR tarafından yapılan tüm e-bülten gönderimlerinde firma logosu konulacaktır. 
• 57.000  yerli ve yabancı tarım paydaşına iletilecek olan mailing çalışmasında ana sponsor marka 

logosu yer alacaktır. 

• 10.000 $  + KDV

• Sosyal medya mecralarında sesli ve görüntülü olarak ‘‘Ana Sponsorluk ’’belirtilecektir. 
• Dijital ve basılı materyallerde AGROTEC 2023 logolarının yanında ana sponsor marka logosu 

kullanılacaktır. 
• Fuar Alanı giriş bankosunun yanına banner reklam çalışması yaptırılacaktır. 
• Fuar catering alanında  ana sponsor marka yelken bayraklarına yer verilecektir.

• 600.000 adet ücretsiz davetiye, 100.000 adet tanıtım kataloğu, 20.000 adet VIP davetiyede 
ana sponsorluk marka logosu kullanılacaktır. 

NOT: İLK BAŞVURU YAPAN FİRMA SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
(Bütçe kur farkına ospiyonludur.)

26.ULUSLARARASI

TARIM FUARI



SPONSORLUKLAR

Ziyaretçi yaka iplerine ve yaka kartlarına  sponsor adı ve logosu basılacak.

Sponsorun belirlediği adette (Minimum 5.000 adet) her bir kart ve ip 0,75 $ + KDV’den hesaplanacaktır. 

YAKA KARTI  SPONSORU

Fuar alanı otoparkında bulunan 4mx4m reklam alanlarına giydirme yaptırılacaktır.  

Sponsorluk bedeli (Her 1 adet için) 2.000 $ + KDV 

FUAR OTOPARKI REKLAM ALANI SPONSORU

İlçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve üretici birlikleri aracılığı  ile gelen 
otobüslerin önüne 100x150 ebatında brandalara sponsor marka logosu basılacak.
( ..................  Katkılarıyla  AGROTEC 2023  ............... Ziraat Odası Önder Çiftçileri)

ZİYARETÇİ ARAÇLARI  SPONSORU

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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