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Yaka Kartı ve Boyun Bağı Sponsorluğu

Miktar : 5.500 adet
Saten boyun bağı üzerine şirket adı ve logosunun
renkli baskısı dahil olup,
boyun bağı sponsorluğu sadece 1 firmaya
tahsis edilecektir.
Fiyat : 1.500EUR + %18KDV

Onay
Miktar : 5.500 adet. 
Sadece Ziyaretçi Kartları üzerine
renkli olarak 100gr özel kartlara basılacaktır.
Kart ebadı 9.7cm genişlik x 14.7cm yüksekliktir.
Sponsor logosu, Resmi Destekçi logolarından
%25 daha büyük olarak basılacaktır.
Ziyaretçi yaka kartı sponsorluğu sadece
1 firmaya tahsis edilecektir.
Fiyat : 1.500EUR + %18KDV

Onay
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 20.000 adet

Bu davetiyeler müşterilerine ve işbirliği yaptığı firmalara 
dağıtılmak üzere katılımcı firmalara gönderilecektir. Aynı 
zamanda, Subcon Turkey, Yatırımlar Dergisi vb. sektörel
dergilerle dağıtılacaktır. 

Davetiye 21cm uzunluğunda ve 10.5cm yüksekliğindedir. Bu 
davetiyeler aynı zamanda ilgili derneklere ve Kamu 
Kuruluşlarına dağıtılmak üzere gönderilecektir.  

Standart Davetiye Sponsorluğu sadece 1 firmaya tahsis 
edilecektir.

Fiyat : 1.000EUR + %18KDV

Onay

Standart Davetiye
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 2.000 adet

Bu davetiyeler Kamu ve Özel Şirket Yöneticilerine, Daire 

Başkanlarına, Dernek Başkanlarına vb. zarflı olarak isme 

özel gönderilecektir. 

Davetiyeler 26,6cm uzunluğunda, 12,6cm 

yüksekliğindedir. 

Üst Düzey Yönetici Davetiye Sponsorluğu sadece 1 

firmaya tahsis edilecektir.

Fiyat : 2.000EUR + %18KDV

Onay

Üst Düzey Yönetici Davetiyeleri
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 2.000 adet

Fuar ve konferans girişlerinde isteyen tüm katılımcı ve 
ziyaretçilere dağıtılacak olan Fuar ziyaretçi rehberinde stand
yerleşim planı ve konferans ayrıntılı programı yer alacak 
olup, ön kapağında reklam imkanı sunulmuştur.

Ziyaretçi Rehberi 32x47cm ölçülerinde 300 gr mat kuşe 
kağıda basılacak ve ‘’Z’’ şeklinde katlanarak dağıtılacaktır.

Sponsor firma ön kapak reklam alanı 11x15cm dir. Aynı 
zamanda stant yerleşim planında da sponsor firma logosu 
yer alacaktır.

Fuar ve Konferans Ziyaretçi Rehberi Ön kapak reklamı 
sadece 1 firmaya tahsis edilecektir.

Fiyat : 1.500EUR + %18KDV

Onay

Fuar ve Konferans Ziyaretçi Rehberi

Fuar yerleşim planında 
sponsor firma logosu
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 500 adet

Posterler katılımcı firmalara, ilgili kamu kuruluşlarına, 

derneklere ve üniversitelere panolarına asılmak üzere 

gönderilecektir. 

Posterler 70cm yükseklikte ve 50cm genişliktedir. 

Poster Sponsorluğu sadece 1 firmaya tahsis edilecektir. 

Fiyat : 1.000EUR + %18KDV

Onay

Poster



www.railindustryshow.com

Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 50 adet

Eskişehir’de toplam 77 istasyon bulunmaktadır. En etkili 50 
istasyona Rail Industry Show posterleri fuardan 15 gün önce 
asılacak ve fuar sonuna kadar asılı kalacaktır. 

Posterler 175cm yüksekliğinde ve 118cm genişliğindedir. 
Posterlerin üzerinde resmi destekçilerin logoları bulunacak 
olup, sponsorun logosu diğer logolardan %25 daha büyük 
olarak basılacaktır. 

Baskı ve uygulama organizatör firmaya ait olacaktır. Eskişehir 
Tramvay Durakları için braket reklamlar sadece 1 firmaya 
tahsis edilecektir. 

Fiyat : 1.500EUR + %18KDV

Onay

Eskişehir Tramway Durakları
Braket Reklamlar

118 cm

1
7

5
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 1.000 adet

Katılımcı Firma ve Delegasyon Çantaları renkli baskısı 

dahil, tela bezinden olacaktır. Çantanın bir tarafında Rail

Industry Show logosu, diğer tarafında sponsor firmanın 

renkli adı ve logosu bulunacaktır. 

Katılımcı ve Delege Çantaları Sponsorluğu sadece 1 

firmaya tahsis edilecektir. 

Fiyat : 2.000EUR + %18KDV

Onay

Katılımcı ve Delege Çantaları
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Davetiyeler ve Basılı Materyaller Sponsorluğu

Miktar : 1.000 adet

Katılımcı firmalara ve delegasyona dağıtılacak 
bloknotların ön yüzünde Rail Industry Show ve Modern 
Fuarcılık A.Ş. logosu bulunacaktır. Sponsor logosu isteğe 
göre ön yüzün sağ alt köşesinde ve/veya arka kapakta 
bulunacaktır. 

Bloknot 21cm yüksekliğinde, 14,8cm genişliğinde (A5) 
olup, her bloknot 50 sayfadan oluşacaktır.  

Katılımcı firma ve delegasyona dağıtılacak bloknot 
sponsorluğu sadece 1 firmaya tahsis edilecektir. 

Fiyat : 1.000EUR + %18KDV

Onay

Katılımcı ve Delegeler için Bloknot
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İç ve Dış Alan Reklam Mecraları

Miktar : 4 adet

Salon 1 ve Salon 2 üst yol giriş çatı üstü reklam ölçüleri 6m 

uzunluk ve 5m yüksekliğe sahiptir. 

Salon 1 ve Salon 2 Otopark tarafı giriş pankart ölçüleri 6m 

uzunluk ve 5m yüksekliğe sahiptir. Tüm reklam ve pankartların 

görsel çalışmaları sponsor firma / firmalar tarafından 

hazırlanacak olup organizatör firmaya teslim edilecektir. 

Vinil/Mesh baskı ve uygulama organizatör firmaya ait 

olacaktır. 

Çatı üstü pankartları sponsorluğu 1’den fazla firmaya tahsis 

edilebilir. 

Fiyat : 1.500EUR + %18KDV / adet

Salon2 çatı

1. Ve 2. Salon Çatı Reklamları

Onay

Salon1 çatı

Salon2 otopark

Salon1 otopark
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İç ve Dış Alan Reklam Mecraları

Miktar : 15 adet

11 adet 4 taraflı, 4 adet 3 taraflı olarak kaplanmaktadır.

Fuaye alanında katılımcı ve ziyaretçiler için fuar kayıt alanı, 
VIP karşılama bankosu ve basın bankosu yer almaktadır. Her 
iki salonu sadece fuaye alanı birbirine bağlamaktadır. 

Reklam tasarımları sponsor olmak isteyen firma tarafından 
organizatör firmaya teslim edilecektir. Baskı ve uygulama 
organizatör firmaya ait olacaktır. 

Fuaye alanı sütun kaplama Reklamları Sponsorluğu 1’den 
fazla firmaya tahsis edilebilir.

H:300cm en:100cm folyo baskı uygulama

Fiyat : 4 taraflı kolonlar 250EUR + %18KDV / adet

3 taraflı kolonlar 200EUR + %18KDV / adet

Fuaye Kolon Kaplama

Onay

4 taraflı kolon ……. adet

3 taraflı kolon ……. adet
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İç ve Dış Alan Reklam Mecraları

Miktar : 1 adet
Konferans Salonu Çatısından sarkıtılmak üzere 25m uzunluğunda, 5m yüksekliğinde pankart reklam alanıdır. Fuara 
iştirak edecek olan VIP Ziyaretçi ve Delegasyon bu yolu kullanacaktır, pankart fuardan 15 gün önce asılacaktır. 
Pankart dizaynı RIS 2023 resmi görseli ile birlikte olmak üzere Sponsor tarafından hazırlanacak, mesh baskı ve 
uygulaması organizatör firma tarafından gerçekleştirilecektir. Konferans Salonu Çatı Üstü Pankart alanı sadece bir 
firmaya tahsis edilecektir. 
Fiyat : 3.000EUR + %18KDV

Konferans Salonu Banner

Onay
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İç ve Dış Alan Reklam Mecraları

Miktar : 2 adet / 6 yüz
Konferans salonu ve üst otoparktan kayıt alanı ve fuaye alanına giden yürüyen merdivenlerin adet başına 3 

yüzeyine iniş ve çıkış istikametinde sponsor olmak isteyen firma tarafından sağlanacak tasarım ile kaplanacaktır. 

Baskı ve uygulama organizatör firmaya ait olacaktır. 

Fiyat : 1.500EUR + %18KDV / adet

Fuaye Alanı Yürüyen Merdivenler

Onay
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İç ve Dış Alan Reklam Mecraları

Miktar : 8 adet / Salon-1 : 4 adet ; Salon-2 : 4 adet
Her salonda 2 adet girişte, 2 adet de sırtta olmak üzere toplam 4 adet bulunan duvar reklam alanları 5m yüksekliğe ve 6m 

genişliğe sahiptir. Reklam tasarımları sponsor firma tarafından organizatöre teslim edilecek olup mesh baskı ve uygulama 

organizatör tarafından yapılacaktır. Salon 1 ve Salon 2 içi duvar reklam alanları birden fazla firmaya tahsis edilebilir. 

Fiyat : 1.500EUR + %18KDV / adet

Salon İçleri Duvar Reklamları

OnaySalon-1 ……. adet Salon-2 ……. adet
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Toplantı Salonları

Miktar : 3 adet
Katılımcılara fuar alanının hemen yanında yer alan Vehbi Koç Kongre Merkezinde bulunan donanımlı salonlarda toplantı 

yapma imkanı sunulmaktadır. Fuar süresince rezervasyon yaparak 10-50 kişi arası toplantılarınız için bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.  

Fiyat : Rezervasyon takvimine göre tarafınıza bildirilecektir

Vehbi Koç Kongre Merkezi Toplantı salonları kiralama

OnaySalon-1 Salon-2 Salon-3
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Gala Yemeği Sponsorluğu

Miktar : 250 adet

Fuarın ilk akşamı davetiyeli olarak düzenlenecek gala yemeği için 
detaylar daha sonra sponsora bildirilecektir.

Gala Yemeğindeki tüm branding uygulamalarında, gala 
davetiyesinde ve Rail Industry Show tüm basılı materyallerde 
sponsor logosuna yer verilecektir.

Tasarımlar Sponsor firma tarafından hazırlanacak olup, baskı ve 
uygulama organizatör firmaya ait olacaktır. 

Gala Yemeği sponsorluğu sadece 1 firmaya tahsis edilecektir. 

Fiyat : 25.000EUR + %18KDV

Onay

Fuar Katılımcılarına özel olarak 
düzenlenecek akşam yemeği

118 cm

1
7

5
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m


