
EXP ‘19NATURA
10. DOĞAL, ORGANIK ve SAĞLIKLI ÜRÜNLER FUARI

26 - 29 EYLÜL 2019
ISTANBUL FUAR MERKEZI - YESILKÖY

SPONSORLUK DOSYASI



10. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı EXPONATURA, ulusal ve uluslararası pazarda sağlıklı yaşam ve beslenmeye 
yönelik ürün ve hizmetleri sektördeki kilit karar vericilerle buluşturmaya devam ediyor.

EXPONATURA, Türkiye’nin alanındaki tek ihtisas fuarı olarak, yeni fırsatları, en yeni ürünleri, teknikleri ve teknolojiyi 
keşfetmek ve sektörün tüm alanlarından binlerce üretici ve tedarikçi ile bir araya gelmek için ideal bir ortam sunuyor.

EXPONATURA HAKKINDA

10.EXPONATURA FUAR TEMASI  “Zindelik ve Denge”

10.EXPONATURA Fuarı’mızda “Zindelik ve Denge” teması ile fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı, dengeli 
ve formda bir yaşam sürdürme konusuna ve bu konuda oluşan sektörel iş hacmine dikkat çekiyoruz.

Bu amaçla doğal, organik ve sağlıklı ürünlerin zinde bir yaşam üzerindeki etkilerine yönelik birçok 
konuyu ve gittikçe büyüyen sektörü fuarın odağına alıyoruz.

Zındelik
& Denge

Zindelik ve Denge Konuşuyoruz.

Bu yıl EXPONATURA kapsamında oluşturduğumuz Yeşil Trendler Söyleşi alanında Zindelik ve Denge’yi 
konuşuyoruz.

Bu kapsamda beslenme, zindelik, sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile yapılacak olan söyleşiler, konferanslar 
ve oturumlar fuar interaktif bir organizasyon olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yeşil
Trendler

EXPONATURA HAKKINDA



KURUMLARIN, RESMİ MAKAMLARIN VE BELEDİYELERİN DESTEĞİ

GOLD SPONSORLUK
SİLVER SPONSORLUK

KONFERANS ( YEŞİL TRENDLER ) SPONSORU
HİZMET SPONSORLUĞU

MEDYA VE BASIN SPONSORLUĞU
DAVETİYE SPONSORLUĞU

ZİYARETÇİ YAKA İPİ SPONSORLUĞU
ZİYARETÇİ KILAVUZU SPONSORLUĞU

FUAR ÇANTASI SPONSORLUĞU

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUKLAR



Önemi: Fuarı destekleyerek uluslararası arenada sektörün gelişimine katkı sağladığınızı gösterebilir, prestijinizi yükseltebilirsiniz.

KURUMLARIN, RESMİ MAKAMLARIN VE BELEDİYELERİN DESTEĞİ

KURUM & DERNEK DESTEĞİ

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm basılı dokümanlarda Destekçilerimiz bölümünde yer alacaktır.
2. Ziyaretçi Kılavuzu : Ziyaretçi el kılavuzunda Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.
3. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.
4. Fuar Afişleri : Fuar afişlerinin tümünde Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.
5. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde Destekçilerimiz bölümünde logo kullanılacaktır.
6. Açıkhava Reklamları : Açıkhava ilan ve reklamlarının tümünde Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.
7. Elektronik Ortamlar : Fuarın web sitesinde, e-bültenlerde, mailinglerde Destekleyenler bölümünde logo yer alacaktır. 
8. Fuar Alanı Teşekkürler Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.
9. Duyuru, Reklam ve İlanlar : Yıl boyunca yapılacak olan duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında Destekçilerimiz bölümünde logo yer alacaktır.

KURUMLAR VE DERNEKLER
• Web sayfasında EXPONATURA’nın bannerlı tanıtımlarına ve haberlerine yer verilmesi,
• EXPONATURA fuarının üyelere duyurulması, katılım ve ziyaretleri yönünde teşvik edilmeleri,
• Basılı yayınlarda ilan hakkı verilmesi ve EXPONATURA’ nın 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,
• EXPONATURA’ nın, “kurum desteğine” sahip olduğunun kamuoyuna açıklanması için gerekli iznin verilmesi.



SPONSOR DESTEĞİ

SPONSORLUK OLANAKLARI ÖZET TABLO

SPONSORLUKLAR
GOLD

SPONSOR

Basın Çalışmaları

Fuar Davetiyesi

Dijital Platformlar

Ziyaretçi Kılavuzu

Duyuru, Reklam ve İlan

Açık Hava İlanları

Teşekkür Plaketi

Fuar Alanı Teşekkürler Afişi

Fuaye Alanı Branding

Fuar Afişleri

Konferans Alanı Branding

Fuar Çantası

Fuar Girişi Bayrak Direkleri

Fuar Kataloğu

SILVER
SPONSOR

KONFERANS
SPONSORU



Önemi: Fuarın Gold Sponsoru olarak firmanızı uluslararası arenada gösterme fırsatı yakalayabilir ve sektörünüzde prestijinizi yükseltebilirsiniz.

GOLD SPONSOR

ANA SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Gold Sponsor’un logosu yer alacaktır.
2. Fuar Girişi Bayrak Direkleri : Fuar girişinde bulunan 14 bayrak direğinden 6 tanesi Gold Sponsor’a tahsis edilecektir.
3. Ziyaretçi Kılavuzu : Gold Sponsor logosu ziyaretçi el kılavuzunda yer alacaktır.
4. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Gold logosu yer alacaktır. Ayrıca fuar kataloğunun özel sayfalarından
    birinde, firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır. 
5. Fuar Afişleri : Gold Sponsor logosu fuar afişlerinin tümünde tüm destekleyenlerin üstünde ayrıca yer alacaktır.
6. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde tüm destekleyenlerin üstünde ayrıca Gold Sponsor logosu kullanılacaktır.
7. Fuar Çantası : Gold Sponsor, fuar girişinde ziyaretçilere dağıtılacak olan fuar çantası içerisine broşür koyma hakkına 
    sahip olacaktır. 
8. Dijital Platformlar : Fuar öncesi gönderilecek e- bültenlerde Gold Sponsor logosu yer alacaktır. 
    Fuarın web sitesinde Destekleyenler bölümünde Gold Sponsor logosu yer alacaktır. Gold Sponsor fuar web sitesinin
    ana sayfasında erişim linki bulunduran banner yayınlama hakkına sahip olacaktır. 
9. Duyuru, Reklam ve İlanlar : Gold Sponsor logosu yıl boyunca yapılacak olan tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında
     yer alacaktır. Çalışmaların tümünde tüm destekleyenlerin üstünde ayrıca yer alacaktır.
10. Fuaye Alanı Branding : Gold Sponsor’a fuaye alanında afiş ve bayrak asma hakkı verilecektir. Gold Sponsor, 
     fuaye alanında broşür dağıtma hakkına da sahip olacaktır.
11. Fuar Alanı Teşekkür Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde tüm destekleyenlerin üstünde ayrıca 
     Gold Sponsor logosu yer alacaktır. 

EXPONATURA
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Önemi: Fuarın Silver Sponsoru olarak firmanızı uluslararası arenada gösterme fırsatı yakalayabilir ve sektörünüzde prestijinizi yükseltebilirsiniz.

SILVER SPONSOR

ANA SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Silver Sponsor’un logosu yer alacaktır.
2. Ziyaretçi Kılavuzu : Silver Sponsor logosu ziyaretçi el kılavuzunda yer alacaktır.
3. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Silver Sponsor logosu yer alacaktır. Ayrıca Fuar kataloğunun 
    Silver Sponsorlar için ayrılmış bölümünde, firmanın bir sayfa ilan hakkı olacaktır. 
4. Fuar Afişleri : Silver Sponsor logosu fuar afişlerinin tümünde yer alacaktır.
5. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde Silver Sponsor logosu kullanılacaktır.
6. Dijital Platformlar : Fuar öncesi gönderilecek e- bültenlerde Silver Sponsor logosu yer alacaktır. Fuarın web 
    sitesinde Destekleyenler bölümünde Silver Sponsor logosu yer alacaktır.
    Silver Sponsor fuar web sitesinin ana sayfasında erişim linki bulunduran banner yayınlama hakkına sahip olacaktır. 
7. Duyuru, Reklam ve İlanlar : Silver Sponsor logosu yıl boyunca yapılacak olan duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında 
yer alacaktır.
8. Fuaye Alanı Branding : Silver Sponsor’a fuaye alanında afiş ve bayrak asma hakkı verilecektir. Silver Sponsor, fuaye 
alanında broşür dağıtma hakkına da sahip olacaktır.
9. Fuar Alanı Teşekkür Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde Silver Sponsor logosu yer alacaktır. 

EXPONATURA
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Önemi: Konferans sponsorluğunu üstlenerek sektörün gelişimine yönelik katkı sağladığınızı gösterebilir, firmanızın kurumsal imajını yükseltebilirsiniz.

KONFERANS (YEŞİL TRENDLER) SPONSORU

ÖZEL SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Konferans Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
2. Ziyaretçi Kılavuzu : Konferans Sponsoru’nun logosu ziyaretçi el kılavuzunda yer alacaktır.
3. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Konferans Sponsoru logosu yer alacaktır.
4. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde Konferans Sponsoru logosu kullanılacaktır.
5. Fuar Afişleri : Konferans Sponsoru logosu fuar afişlerinin tümünde yer alacaktır.
6. Fuar Alanı Teşekkürler Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde Konferans Sponsoru logosu yer alacaktır. 
7. Elektronik Ortamlar : Fuar öncesi gönderilecek e- bültenlerde Konferans Sponsoru logosu yer alacaktır. 
    Fuarın web sitesinde Destekleyenler bölümünde Konferans Sponsoru logosu yer alacaktır.
8. Duyuru, Reklam ve İlanlar : Konferans Sponsorunun logosu yıl boyunca yapılacak olan duyuru, ilan ve reklam 
    çalışmalarında yer alacaktır.
9. Teşekkür Plaketi : Konferans bitiminde, Konferans Sponsoru’na fuara katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunulacaktır.
10. Konferans Alanı Branding : Konferans Sponsoru’nun salon girişinde ve alan içerisinde branding hakkı olacaktır.

Yeşil
Trendler



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.

HİZMET SPONSORLUĞU

ÖZEL SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm basılı dokümanlarda Destekçilerimiz bölümünde Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
2. Ziyaretçi Kılavuzu : Ziyaretçi el kılavuzunda Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
3. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır. 
4. Fuar Afişleri : Fuar afişlerinin tümünde Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
5. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde Hizmet Sponsoru’nun logosu kullanılacaktır.
6. Açıkhava Reklamları :  Açıkhava ilan ve reklamlarının tümünde Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
7. Elektronik Ortamlar : Fuarın web sitesinde Hizmet Sponsoru’nun logosu yer alacaktır. 
8. Fuar Alanı Teşekkürler Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde Hizmet Sponsoru’nun 
   logosu yer alacaktır.
9. Duyuru, Reklam ve İlanlar : Hizmet Sponsoru’nun logosu yıl boyunca yapılacak olan duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır.



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. 
Bu sponsorluk en fazla 3 firma ile sınırlıdır.

MEDYA SPONSORLUĞU

ÖZEL SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Basın Çalışmaları : Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Medya Sponsoru’nun logosu yer alacaktır.
2. Ziyaretçi Kılavuzu : Medya Sponsoru logosu ziyaretçi el kılavuzunda yer alacaktır.
3. Fuar Kataloğu : Fuar kataloğunun kapağında, Medya Sponsoru logosu yer alacaktır. Ayrıca Fuar kataloğunda Medya Sponsoru firmanın 
    bir sayfa ilan hakkı olacaktır. 
4. Fuar Afişleri : Medya Sponsoru logosu fuar afişlerinin tümünde yer alacaktır.
5. Fuar Davetiyesi : Fuar davetiyesinde Medya Sponsoru logosu kullanılacaktır.
6. Elektronik Ortamlar : Fuar öncesi gönderilecek e- bültenlerde Medya Sponsoru logosu yer alacaktır. 
    Fuarın web sitesinde Destekleyenler bölümünde Medya Sponsoru logosu yer alacaktır.
7. Duyuru, Reklam ve İlanlar: Medya Sponsoru logosu yıl boyunca yapılacak olan duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır.
8. Fuar Alanı Teşekkürler Afişi : Fuaye alanında sponsorlara teşekkürler afişinde Medya Sponsoru logosu yer alacaktır.



Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;

MEDYA SPONSORLUĞU KOŞULLARI

ÖZEL SPONSORLUKLAR

TV  
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve sonrasında sponsorun kanalında ve kanala ait web sayfasında fuar haberlerine geniş 
yer verilmesi.Kanalın web sayfasında banner yayınlanması.

Radyo
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında kanalda ve kanalın web sayfasında fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Kanalın web sayfasında banner yayınlanması.

Gazete
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve sonrasında gazetede ve online yayın sitesinde fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Reklam yayını hakkı verilmesi. Mecra içinde insert hakkı verilmesi.

Dergi 
Fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında dergide ve online yayın sitesinde fuar haberlerine geniş yer verilmesi.
Reklam yayını hakkı verilmesi. Mecra içinde insert hakkı verilmesi.

E- Medya / Portallar
Fuar öncesinde, fuar zamanı ve fuar sonrasında fuar haberlerine geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.

E- Bülten Dağıtım
Fuar haberlerinin elektronik dağıtımının sağlanması.Web sitesinde fuar öncesinden başlayarak, fuar tarihlerinde ve fuar sonrasında fuara 
ait haberlere geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını hakkı verilmesi.

Online Medya Pazarlama
Fuar bannerlerının dağıtım ve yayının sağlanması



Önemi: Fuara giriş yapan tüm ziyaretçilerin takmak zorunda olduğu yaka kartının ipinde firmanızın logosu 
ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerin dikkatini çekebilirsiniz.

ZİYARETÇİ YAKA İPİ SPONSORU 

ÖZEL SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. 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. 
2. 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:

1. Ziyaretçi Kılavuzu Sponsor Logo Kullanımı : Ortalama 7.000 adet basılacak Ziyaretçi Kılavuzu’nda sponsor 
logosuna yer verilecektir.
2. Dağıtım Ağı : Kılavuz, fuara giriş yapan tüm ziyaretçilere ve fuar katılımcılarına dağıtılacaktır.

10. DOĞAL, ORGANIK ve SAĞLIKLI ÜRÜNLER FUARI
10 NATURAL, ORGANIC and HEALTHY PRODUCT EXHIBITION

26 - 29 EYLÜL / SEPTEMBER 2019
ISTANBUL FUAR MERKEZİ

Ka t k ı l a r ı y la

Ziyaretçi Kılavuzu Sponsoru / Visitor Guide Sponsor

SPONSOR
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EXP ‘19NATURA
10. NATURAL, ORGANIC and HEALTHY PRODUCT EXHIBITION

10. DOĞAL, ORGANIK ve SAĞLIKLI ÜRÜNLER FUARI

26 - 29 EYLÜL / SEPTEMBER 2019ISTANBUL FUAR MERKEZI - YESILKÖY - ISTANBUL

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.

DAVETİYE SPONSORU

ÖZEL SPONSORLUKLAR

Sağlanacak Ayrıcalıklar:

1. Davetiye Logo Kullanımı : Ortalama 120 bin adet basılacak fuar davetiyesinde sponsor logosuna yer 
verilecektir.
2. Dağıtım Ağı : Sponsorlara ve fuara davet edilecek dergi, dernek, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
ve basın mensupları, tüm profesyonel ve ilgili yöneticilere dağıtılacaktır.
3. Elektronik Ortamlar : Fuar öncesi mailing yoluyla gönderilen e-davetiyelerde Davetiye Sponsoru’nun 
logosu yer alacaktır. 

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:

1. 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.

2. Doküman Dağıtımı : Fuar çantası içinde sponsor firmanın tanıtım broşürü de dağıtılacaktır.

FUAR DAVETIYESI - INVITATION TICKET

9. DOĞAL, ORGANIK ve
SAĞLIKLI ÜRÜNLER FUARI

9. NATURAL, ORGANIC and HEALTHY PRODUCT EXHIBITION

ZIYARET SAATLERI
VISITING HOURS
11:00 - 19:00

SALON
HALL NO

11

26 - 29 EYLÜL / SEPTEMBER 2019
ISTANBUL FUAR MERKEZI / YEŞILKOY - ISTANBUL

Davetiye Sponsoru / Invitation Sponsor

Ka t k ı l a r ı y la
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