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AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA 

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri 

altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve 

ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta düzenlenen Akademik Bilişim 2018 konferansının 20. 

si, 27 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde yapılacaktır. 

Ana tema ve konulara uygun akademik bildirilerin sunulacağı konferansa, ulusal boyutta, 

ülkemizden ve Türki Cumhuriyetlerden, akademisyenler, üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel 

sektörden, bilgi işlem merkezlerinin yöneticileri, çalışanları, eğitimcileri veya bu konularda satın alma, 

kiralama, lisanslama vb. hizmetleri yürüten personelleri ile bilişim konusuna ilgi duyan herkesin katılımı 

beklenmektedir. Konferansa katılımın 3 günde 10.000 kişiyi bulacağı tahmin edilmektedir. Konferans 

süresince aynı anda 44 farklı salonda sunumların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı hazırlanmış olup, 

konferans ziyaretçilerinin, kalacakları otellerden yapılacak transfer hizmeti, konferans süresince 

kullanacakları çanta, bloknot, kalem, vb. ihtiyaçları, her gün sabah ve öğleden sonra verilecek çay/kahve 

hizmeti, açılış kokteyli, kapanış yemeği ile öğle yemekleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. 

Katılımcı ve ziyaretçilerin yeni teknolojileri yerinde görmeleri, sorgulamaları, bilişim sektöründe 

yaşanan değişimler hakkında bilgi sahibi olmaları, kurumlarında, çalıştıkları alanlarda ihtiyaç duydukları 

yazılım veya donanımları deneyerek öğrenmeleri kapsamında, konferansın yapılacağı “Karabük 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi” binasının ana girişinde fuar hizmeti verilebilmesi amacı ile farklı 

boyutlarda stantlar kurulacaktır. Kurulacak stantlarda yer alacak firmalardan konferans organizasyonunun 

bahsedilen giderlerini karşılamak için, seçebilecekleri sponsorluk başlığı altında farklı alanlar için farklı 

ücretlerde olmak üzere katılım bedeli talep edilmektedir. 

Firmanızın, akademisyenlerin, bilişim sektörü çalışanlarının ve ilgililerin, kısaca bilişim uzmanlarının 

bir araya geleceği bu etkinlikte sponsor olarak yer almasını arzulamaktayız. Bu amaçla 

ab2018.karabuk.edu.tr adresinde yer alan sponsorluk başlığı altındaki koşulları ve kat planlarını 

inceleyerek, ilgi duymanız durumunda ab2018.karabuk.edu.tr adresindeki iletişim bilgilerimiz ile iletişime 

geçmenizi bekliyoruz. 

 

    Akademik Bilişim 2018 

Yerel Organizasyon Komitesi 

 



1- ANA SPONSOR.  

• Sponsor1-A1-A2 Stantları 60m2, Sponsor2 A3-A4 60m2 stant alanı verilecektir.  

• Ana konferans salonunda istediği gün ve saatte 30 dakikalık 3 sunum hakkı verilecektir.  

• Firma broşürleri konferans çantaları içerisinde dağıtılacaktır (3.000 Çanta).  

• Dağıtılacak USB (3.000 adet) belleklerde 300mb tanıtım-broşür hakkı olacaktır.  

• Her tanıtım materyalinde firma logosu, standart sponsor firma logolarına oranla 4 katı büyüklükte 

kullanılacaktır. 

• Tüm toplantı salonlarının sahnelerine firma logosu yerleştirilecektir.  

• Firma kendisine verilecek stant alanının dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır. 

• Sosyal medya reklamlarında firma Logosuna yer verilecek (Facebook, Instagram, Youtube) 

• Organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak haber metinlerinde firma ismine yer 

verilecektir. 

• Tanıtım filminde firma logosuna yer verilecektir. 

 

2- GENEL SPONSORLUKLAR (S1-S45 Stantları) 

• Ana salonda ve yan salonda 4-15 metrekarelik stantlar konum ve alana göre değişen ücretlerde 

verilecektir (Ücretler Çizelge 1’de, alanlar Çizelge 2’de ve yerleşimler Resim 1’de verilmiştir).  

• Dağıtılacak USB belleklerde 25 MB’a kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.  

• Her tanıtım materyalinde firma logosu, standart sponsor firma logo boyutunda kullanılacaktır. 

• Firma kendisine verilecek alanın dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır. 

 

İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER VE ÜCRETLERİ 

• Ana konferans salonunda 30dk sunum 1.gün 7.000 2. gün 6.000 TL, 

• AMFİ1 Salonunda 30dk sunum 1.gün 4.000,2.gün 3.500 TL, 

• AMFİ2 Salonunda 30dk sunum 1.gün 3.500 2. gün 3.000TL, 

• Firma logosunun iki kat büyük olması için 3.000 TL, 

• Dağıtılan çantalara (3 bin adet çanta) tanıtım broşürü koymak 3.000TL, 

• Dağıtılan USB belleklerde (3 bin adet) 100MB tanıtım alanı için 2.000 TL’dir 

*Ana Konferans salonunda 9 adet, Amfi1 ve Amfi2 salonlarında 30 adet sunum planlanmıştır  

GENEL SUNULAN HİZMETLER & BİLGİLER  

• Firma talep etmesi halinde bir masa ve iki sandalye verilecektir. 

• Akademik Bilişim boyunca bütün sponsorlara elektrik verilecektir.  

• Akademik Bilişim boyunca Wireless ve Kablolu İnternet erişimi verilecektir.  

• Akademik Bilişim boyunca salonlardaki içeceklerden ücretsiz faydalanabilir.  

• Akademik Bilişim boyunca organizatör genel temizlik (stant içi hariç) ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlüdür. 

 

 

 

 



 

Çizelge 1. Stant numaraları ve fiyatları çizelgesi 

Salon Stant No Ücret 

Ana Salon S1, S2 32.000 ₺ 

Ana Salon S4-S8, S15 20.000 ₺ 

Ana Salon S3, S9-S14, S16-S19 18.000 ₺ 

Yan Salon S20-S36 14.000 ₺ 

Yan Salon S37-S45  12.000 ₺ 

 

Çizelge 2. Stantların alan ölçüleri 

SALON STANT EN (m) BOY (m) Alan m2 

Ana Salon S1, S2 3 5,1 15,3 

Ana Salon S3 2 3 6 

Ana Salon S4-S14 2,3 3 6,9 

Ana Salon S15 2 4,5 9 

Ana Salon S16-S19 2,3 3 6,9 

Yan Salon S20-S36 2 3 6 

Yan Salon S37-S45  2 2 4 

 

 

Çizelge 3. Konferans Salonları Kapasiteleri 

Konferans Salonu Kapasitesi 

Ana Konferans Salonu 350 Kişilik 

AMFİ 1 135 Kişilik 

AMFİ 1 135 Kişilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resim 1.  Stant Alanları 3B çizimleri 

 
 



 

 
 

 


