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Değerli Paydaşımız,   

Bildiğiniz gibi bir ülkenin rekabet gücü, nitelikli insan kalitesi başta olmak üzere, kültür ve tabiat 

varlıklarını, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını, özgün ve yenilikçi ürünlerini kolektif akıl ile organize 

olarak değerlendirip ihraç edebilmesi ile ortaya çıkar. Markalaşmış ürünleri, itibarlı kentleri ile ül-

keler birer çekim merkezi olur.  

Öte yandan anlamamız ve idrak etmemiz gereken o ki, 21. Yüzyıl’da tanık olduğumuz baş döndü-

rücü bir hızla gelişen teknolojilerin yarattığı etkiler bir yandan konfor ve yaşam kalitesini yükseltir-

ken diğer yandan değişime hazır olamayan bireylerin, şirketlerin, toplumların hatta ortalama dü-

zeydeki ülkelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Üretiminden iş yapış tarzına, kaynak kullanımın-

dan katma değer yaratmaya kadar yenilenmekte olan rekabetçi koşullar, sıklıkla meydana gelen 

küresel ticari, ekonomik ve siyasi çalkantılara neden oluyor. Hızlı değişimin yıkıcı etkileri sade-

ce toplumlar ve kültürler arası uçurumu artırmakla kalmıyor. Mevcut sağlık, açlık, fakirlik 

gibi insanlık sorunlarını da derinleştirirken iklim değişikliği, su kaynaklarının kuruması, 

ekilebilir toprakların azalması da doğayı onarılmaz şekilde yıpratıyor. Bu gidişatla parçası ol-

duğumuz dünya, yaşanabilir ve sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor.  

Tabii ki böylesi dev sorunların üstesinden gelmek hiç kolay değil. Sorunlarla mücadele etmek ve 

başarılı çözümler üretmek için ancak eğitim başta olmak üzere, farkındalık, diyalog, kolektif bilinç, 

sosyal sorumluluk, katılımcılık, kapsayıcılık, paydaşlık, yönetişim, sürdürülebilirlik anlayışı, yerel 

ve evrensel etik, ilke ve değerlerin farkında olan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör şir-

ketleri ve Rotary gibi sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek, işbirlikleri yaparak  toplumsal kalkın-

mada aktif rol almaları ile elde edilebileceğinin bizim gibi sizin de farkında olduğunuza inanıyoruz.  
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Aynı gemideyiz, bu nedenle paydaşız. 

İşin özü şu ki, “aynı gemideyiz” duyarlılığı ile etrafımızda yaşanan sorunları kendimize “dert” edin-

meyi bilmekte. Nitekim “Kendinden önce hizmet” ideali ile 1905 yılında kurulan Uluslararası 

Rotary’nin Türkiye’deki iş ve meslek sahibi üyeleri olarak dert edindiğimiz toplumsal sorunlara çö-

züm bulmak için bir araya geldik ve 1954 yılından beri aralıksız çalışıyoruz.  

Ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insanlık ve doğa sorunlarının birbirlerini tetik-

lediğini, bu sorunlar karşısında ister bireysel istersek kurumsal ölçekte üstlendiğimiz sorumluluk-

ların artık birer zorunluluk haline geldiği görüşündeyiz.   

İşaret ettiğimiz yerel ve küresel sorunlar karşısında gerek kurumsal ilke ve değerleriniz, gerekse 

yaşadığımız toplumun bir üyesi olarak, bizler gibi benzer ve ortak duyarlılıklara sahip bir kişi oldu-

ğunuza inandığımızdan sizi, paydaşımız olarak görüyoruz. Yerel ve küresel ölçekteki sorunlara 

çözüm bulmak, bu amaçla Rotary’nin mevcut entelektüel insan sermayesini daha da güçlendir-

mek için organize olduğumuz geleneksel Rotary eğitimlerden biri olan Rotary 2420. Bölge 

için hazırlıklarını sürdürdüğümüz ASAMBLE İKİBİNONDOKUZ’u, 30 

Mart 2019 günü Maltepe Üniversitesi Kayışdağ Yerleşkesinde en az 

800 nitelikli katılımcı ile gerçekleştirmemizde vereceğiniz desteğin paha biçilmez bir 

katma değeri olacağına inanıyoruz.    

Bu inançla hazırladığımız Paydaş Dosyası’nı değerlendirmelerinize sunuyor, kurumsal desteği-

nizi diliyoruz.  

Rotaryen Saygı ve Sevgilerimizle,  

Rtn. Nuri Peşkircioğlu, İstanbul - Şişli Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı ve 

ASAMBLE İKİBİNONDOKUZ Organizasyon Komitesi Başkanı 
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 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim ve logosu Platin Sponsor olarak yer alacak ve 
şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu Platin 
Sponsor olarak yer alacaktır. 

 Şirkete ait iki adet promosyon malzemesini Asamble çantasına koyma olanağı tanınacaktır. 

 Assamble salonu fuaye alanında firmaya öncelikli olarak  6 m
2 
stand alanı tahsis edilecektir. 

 Şirketin Platin sponsorluğu, Asamble sürecince kahve aralarında ana salon ekranında 
vurgulanacaktır.  

 Asamble sırasında firma temsilcisine üç dakikalık bir tanıtım konuşması veya sunumu yapma 
imkanı verilecektir. 

 Şirkete seçecekleri dört kişi için ücretsiz tam kayıt hakkı sağlanacaktır. 

 Asamble’nin Facebook sayfasında Asamble gününe kadar bir adet ürün tanıtım haberi yayınla-
ma imkanı sağlanacaktır. 

 İstenirse Şişli Rotary veya Şişli Rotaract Kulüp toplantısına konuk konuşmacı olarak gidip 
tanıtım yapma imkânı sağlanacaktır. 

 Platin Sponsorluk bedeli 25,000 ₺ + KDV dir. Sadece bir adet Platin Sponsorluk verilecektir. 

 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim ve logosu Altın Sponsor olarak yer alacak ve şir-
ketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu Altın 
Sponsor olarak yer alacaktır. 

 Şirkete ait iki adet promosyon malzemesini Asamble çantasına koyma olanağı tanınacaktır. 

  Assamble salonu fuaye alanında firmaya öncelikli olarak 4 m
2
 stand alanı tahsis edilecektir. 

 Şirketin Altın sponsorluğu, Asamble sürecince kahve aralarında ana salon ekranında 
vurgulanacaktır.  

 Şirkete seçecekleri üç kişi için ücretsiz tam kayıt hakkı sağlanacaktır. 

 Asamble’nin Facebook sayfasında Asamble gününe kadar bir adet ürün tanıtım haberi yayınla-
ma imkanı sağlanacaktır. 

 İstenirse Şişli Rotary veya Şişli Rotaract Kulübü olağan toplantısına konuşmacı olarak gidip 
tanıtım yapma imkânı sağlanacaktır. 

 Altın Sponsorluk bedeli 15,000 ₺ + KDV dir ve iki adet Altın Sponsorluk verilecektir. 

 

PLATiN SPONSORLUK (Ana Sponsor) 

ALTIN SPONSORLUK  



5 

 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu Gümüş Sponsor olarak yer alacak 
ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu 
Gümüş Sponsor olarak yer alacaktır. 

 Assamble salonu fuaye alanında firmaya öncelikli olarak  3 m
2 
stand alanı tahsis edilecektir. 

 Şirketin Gümüş sponsorluğu, Asamble sürecince kahve aralarında ana salon ekranında 
vurgulanacaktır.  

 Şirkete seçecekleri iki kişi için ücretsiz tam kayıt hakkı sağlanacaktır. 

 Rotary’nin Facebook sayfasında Asamble gününe kadar bir adet ürün tanıtım haberi yayınla-
ma imkanı sağlanacaktır. 

 İstenirse Şişli Rotary veya Şişli Rotaract Kulübü olağan toplantısına konuşmacı olarak gidip 
tanıtım yapma imkânı sağlanacaktır. 

 Gümüş Sponsorluk bedeli 10,000 ₺ + KDV dir ve dört adet Gümüş Sponsorluk verilecektir. 

 

 

 

 

 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu Öğle Yemeği Sponsoru olarak yer 
alacak ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu Öğle 
Yemeği Sponsoru olarak yer alacaktır. 

 Öğle yemeğinin alınacağı mekanda firmaya, kendileri tarafından sağlanacak afiş vb görsel ma-
teryalin sergilenmesi imkanı sağlanacaktır. 

 Şirketin Öğle Yemeği Sponsorluğu, Asamble sürecince kahve aralarında ana salon ekranında 
vurgulanacaktır.  

 Şirkete seçecekleri iki kişi için ücretsiz tam kayıt hakkı sağlanacaktır. 

 Asamble’nin Facebook sayfasında Asamble gününe kadar bir adet ürün tanıtım haberi yayınla-
ma imkanı sağlanacaktır. 

 Öğle Yemeği Sponsorluğu bedeli 20,000 ₺ + KDV dir. 

 

 

 

GÜMÜŞ SPONSORLUK  

ÖĞLE YEMEĞİ  SPONSORLUĞU  
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 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu Kahve Molası Sponsoru olarak yer 
alacak ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu 
Kahve Molası Sponsoru olarak yer alacaktır. 

 Asamble salonunun fuayesinde firmaya , kendileri tarafından sağlanacak afiş vb görsel ma-
teryalin sergilenmesi imkanı sağlanacaktır. 

 Şirketin Kahve Molası Sponsorluğu, Asamble sürecince kahve aralarında ana salon ekranında 
vurgulanacaktır.  

 Şirkete seçecekleri bir kişi için ücretsiz tam kayıt hakkı sağlanacaktır. 

 Asamble’nin Facebook sayfasında Asamble gününe kadar bir adet ürün tanıtım haberi yayınla-
ma imkanı sağlanacaktır. 

 Kahve Molası Sponsorluğu bedeli 7,500 ₺ + KDV dir. 

 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu Yaka Kartı  Sponsoru olarak yer 
alacak ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu Yaka 
Kartı  Sponsoru olarak yer alacaktır. 

 Yaka kartı ile verilecek boyun askı ipi üzerinde sponsor olan  şirketin adı ve logosu yer alacak-
tır. 

 Yaka Kartı Sponsorluğu bedeli 5,000 ₺ + KDV dir. 

 

 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu Çanta Sponsoru olarak yer alacak 
ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu Çanta  
Sponsoru olarak yer alacaktır. 

 Asambleye özel, katılımcılara dağıtılmak üzere yaptırılacak olan Asamble çantasının üzerinde 
firma logosu yer alacaktır. 

 Çanta Sponsorluğu bedeli 20,000 ₺ + KDV dir. 

 

KAHVE MOLASI SPONSORLUĞU 

YAKA KARTI SPONSORLUĞU 

ÇANTA  SPONSORLUĞU  
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 Eğitime katılan tüm katılımcılara, üzerinde Asamble ve Sponsor logosunun basılı olduğu USB 
bellek verilecektir. 

 Asamblenin resmi web sitesinde şirketin isim veya logosu USB Bellek Sponsoru olarak yer 
alacak ve şirketin Web sitesine de oradan link verilecektir. 

 Asamble program kitabı ve dijital olarak hazırlanacak olan kitapta şirketin isim ve logosu USB 
Bellek Sponsoru olarak yer alacaktır. 

 USB Bellek Sponsorluğu 5,000 ₺ + KDV dir. 

 

 Ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak isteyen firmalara sergi alanı verilecektir. 

 Şirkete verilecek olan  alan 2 m
2
  dir. Bu tahsis ile birlikte kiralanan her alan için bir masa, iki 

sandalye ücretsiz olarak verilecektir. 

 Sergi Alanı Katılımcılığı bedeli 2,500 ₺ + KDV dir ve toplam on adet Sergi Alanı Katılımcılığı 
verilecektir. 

 

 Sponsorluk İşlemleri : 

 Stand alanı yer tahsisinde sponsorluk anlaşmalarının tarihi ve sponsor-

luk büyüklüğü dikkate alınarak öncelik sağlanacaktır. 

 Sponsor şirketler ile ilgili detaylı bilgilere, Asamble tanıtım çalışmaları 

ve e-mail bildirimlerinde yer verileceğinden anlaşmaların erken yapıl-

ması sponsorların verimliliğini arttıracaktır. 

 Asamble sergi alanında yer almak veya daha detaylı bilgi için lütfen 

bizimle temasa geçiniz 

 Sponsorların isim ve logo sıralamaları sponsorluk büyüklüğü ve ödeme 

tarihine göre yapılacaktır. 

 Sponsorluk talebinin Maltepe Üniversitesi Yönetimi tarafından da 

onaylanması GEREKMEKTEDIR. 

 Teşekkür ederiz. 

     İletişim için > Halit KALELİOĞLU  : 532 234 8997 

         Seval ÇETİN   : 532 573 9910 

         asamble2019.rotary2420.org 

USB BELLEK  SPONSORLUĞU  

SERGİ ALANI KATILIMCILIĞI  
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