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Değerli Yönetici, 
 
Sürdürülebilir etik satınalma yaklaşımı çerçevesinde satınalma mesleğini güçlendirme misyonu ile ön 
plana çıkan TÜSAYDER, bu yıl 8.’si düzenlenecek Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nin ana temasını 
‘Yerli ve Milli Dönüşüm = Yerelden Globale’ olarak belirledi. 
 
2010 yılından bu yana TÜSAYDER tarafından her yıl düzenlenen STZ’de bu yıl; Satınalmada TL’ye dönüş, 
Yerli ve Milli Satınalma, Yerli Para Kullanımı ve Satınalma, Yerli Para ile Uluslararası Ticaret, Ekonomik 
Savaşa Yerli Para ile Karşı Koyma, Satınalmada TL’ye Sahip Çıkma, Dünya ve Türkiye Ekonosi ile 
Satınalma ve Dijital Dönüşüm konuları alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak.
  
Zirvede, dünya ekonomi sistemini değiştirecek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain 
(blok zinciri) ve kripto paralarla ilgili sunumlar da gerçekleştirilecek. Zirvede ayrıca, Türkiye’nin doğru 
kaynak kullanımı ile kendine yeten bir ülke konumuna gelmesinin önemine de değinilecek. 
 
STZ’18, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 550 kişinin katıldığı zirve, 
bu yılda hem dünyadan hem de Türkiye’den üst düzey iş insanlarını buluşturacak. 

Sizleri satınalma sektörünün en büyük ve tek buluşma platformu olan STZ’18’e deneyimleriniz ve 
vizyonunuzla sinerji oluşturmaya davet ediyoruz. 
 
Satınalma Zirvesi’ne sağlayacağınız değerli katkılar için teşekkür ederiz. 
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ŞİMDİYE KADAR DÜZENLENEN STZ’LERE SPONSOR OLAN BAZI ŞİRKETLER
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ŞİMDİYE KADAR DÜZENLENEN STZ’LERE SPONSOR OLAN BAZI ŞİRKETLER
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PLATİN 
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ALTIN  
SPONSOR

GÜMÜŞ  
SPONSOR

BRONZ 
SPONSOR

DESTEK  
SPONSOR

STZ’NİN YILDIZLARI
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HAKLAR PLATİN SPONSOR ALTIN SPONSOR GÜMÜŞ SPONSOR BRONZ SPONSOR DESTEK SPONSOR

Sayı 1 3 Sınırsız Sınırsız Sınırsız

Stand Serbest 9 m2 5 m2 Desk -

Stand seçim hakkı İlk İknci - - -

Konuşmacı Hakkı 1 1 - - -

Sunum Süresi 10 dk. 5 dk. - - -

Temsilci Hakkı 9 Kişi 6 Kişi 3 Kişi 2 Kişi 1 Kişi

Etkinlik Logo Sahne | Broşür | Pano Sahne | Broşür | Pano Sahne | Broşür | Pano Sahne | Broşür | Pano Sahne | Broşür | Pano

Grup Şirket Spon. ind. %25 %15 %10 - -

Logo Yayın tusayder.org,  
satinalmazirvesi.org

tusayder.org
satinalmazirvesi.org

tusayder.org
satinalmazirvesi.org

tusayder.org
satinalmazirvesi.org

tusayder.org
satinalmazirvesi.org

Basın Bülteni tusayder.org tusayder.org - - -

Basın Açıklaması Uygun ise - - - -

Plaket Var Var Var Var Var

Sponsorluk Bedeli 75.000 TL 50.000 TL 35.000 TL 20.000 TL 10.000 TL

SPONSORLUK HAKLARI
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PLATİN 
SPONSOR

ALTIN  
SPONSOR

75.000 TL 50.000 TL

GÜMÜŞ  
SPONSOR

BRONZ 
SPONSOR

DESTEK  
SPONSOR

35.000 TL 20.000 TL 10.000 TL

SPONSORLUK KATAGORİLERİ
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• Platin sponsorluk tek bir firmaya verilecektir.
• Zirve davetiyesinde kurum logosu bulunacaktır. 
• Zirve alanındaki sponsor panosunda ve web sitesinde  
 firma, platin sponsor olarak yer alacaktır. 
• Sponsor firma tarafından belirlenen bir kişiye sahnede  
 teşekkür plaketi verilecektir. 
• Fuaye alanında stant alanı sınırı bulunmamaktadır.
• Platin sponsor olan firma, zirve gününde dağıtılacak dosya ve/veya  
 çantaya 2 adet broşür ya da bilgi materyali koyabilecektir.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve  
 promosyon dağıtma imkanı verilecektir.
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda logo,  
 ‘Platin Sponsor’ olarak sahne, broşür ve panolarda yer alacaktır. 
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda 5  
 dakikalık sunum, 1 kişilik konuşmacı ve 9 temsilci bulundurma hakkı 
 tanınacaktır. 
• Medya bültenlerinde yer alma imkanı verilecektir.
• Grup şirketler de dahil olmak üzere diğer sponsorluklarda yüzde  
 25 indirim sağlanacaktır.
• tusayder.org ve satinalmazirvesi.org web sitelerinde yayınlanmak  
 üzere banner ve link gönderme imkanı tanınacaktır. 
• Zirve alanındaki Platin Sponsor logosu baskı alanları: Salon içinde:  
 sahne panosu, led ekranlar, roll-uplar; Dış alanda: welcome panosu.  
 Fuaye alanı: karşılama ve kayıt deski, sponsor panosu. 

Platin Sponsor

75.000 TL

SPONSORLUK AYRICALIKLARI
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• Altın sponsorluk 3 firmaya verilecektir.
• Zirve davetiyesinde kurum logosu bulunacaktır.
• Firmalar, zirve alanındaki sponsor panosunda ve web sitesinde ‘Altın  
 Sponsorlar’ arasında yer alacaktır. 
• Sponsor firma tarafından belirlenen bir kişiye sahnede teşekkür plaketi  
 verilecektir. 
• Fuaye alanında 9 m²’lik stant alanı sağlanacaktır. 
• Altın sponsor olan firma, zirve gününde dağıtılacak dosya ve/veya  
 çantaya 1 adet broşür ya da bilgi materyali koyabilecektir.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve promosyon 
 dağıtma imkanı verilecektir. 
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda logo, ‘Altın  
 Sponsorlar’ arasında sahne, broşür ve panolarda yer alacaktır. 
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda 5 dakikalık  
 sunum, 1 kişilik konuşmacı ve 6 temsilci bulundurma hakkı tanınacaktır.
• Grup şirketler de dahil olmak üzere diğer sponsorluklarda yüzde  
 15 indirim sağlanacaktır.
• tusayder.org ve satinalmazirvesi.org web sitelerinde yayınlanmak üzere  
 banner hakkı ve link gönderme imkanı tanınacaktır. 
• Zirve alanındaki Altın Sponsor logosu baskı alanları: Salon içinde: sahne  
 panosu, led ekranlar, roll-uplar; Dış alanda: welcome panosu, fuaye alanı  
 alanı: karşılama ve kayıt deski, sponsor panosu. 

Altın Sponsor

50.000 TL

SPONSORLUK AYRICALIKLARI
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• Gümüş sponsorluk sınırsız sayıda firmaya verilecektir.
• Zirve davetiyesinde kurum logosu bulunacaktır.
• Firmalar, zirve alanındaki sponsor panosunda ve web sitesinde  
 ‘Gümüş Sponsorlar’ arasında yer alacaktır. 
• Sponsor firma tarafından belirlenen bir kişiye sahnede teşekkür  
 plaketi verilecektir. 
• Fuaye alanında 5 m²’lik stant alanı sağlanacaktır. 
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve promosyon 
 dağıtma imkanı verilecektir.
• TÜSAYDER’in sonraki bir organizasyonuna onur konuğu olarak katılma hakkı 
 tanınacaktır.
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda 3 temsilci 
 bulundurma hakkı tanınacaktır.
• Grup şirketler de dahil olmak üzere diğer sponsorluklarda yüzde 10 indirim  
 sağlanacaktır 
• tusayder.org ve satinalmazirvesi.org web sitelerinde yayınlanmak üzere  
 banner ve link gönderme imkanı tanınacaktır.
• Zirve alanındaki Gümüş Sponsor logosu baskı alanları; Salon içi: sahne alanı  
 panosu, led ekranlar, roll-uplar; Dış alan: welcome panosu; Fuaye  
 alanı: karşılama ve kayıt deski, sponsor panosu. 

Gümüş Sponsor

35.000 TL

SPONSORLUK AYRICALIKLARI
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• Bronz sponsorluk sınırsız sayıda firmaya verilecektir.
• Zirve davetiyesinde kurum logosu bulunacaktır.
• Firmalar, zirve alanındaki sponsor panosunda ve web sitesinde ‘Bronz  
 Sponsorlar’ arasında yer alacaktır. 
• Fuaye alanında bir desk sağlanacaktır. 
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Organizasyon salonunda ve fuaye alanında doküman ve promosyon imkanı 
 verilecektir.
• TÜSAYDER’in sonraki bir organizasyonuna onur konuğu olarak katılma hakkı 
 tanınacaktır.
• TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve organizasyonlarda 1 temsilci 
 bulundurma hakkı tanınacaktır.
• tusayder.org ve satinalmazirvesi.org web sitelerinde yayınlanmak üzere  
 banner ve link gönderme imkanı tanınacaktır.
• Zirve alanındaki Bronz Sponsor logosu baskı alanları; Salon içi: sahne alanı 
 panosu, led ekranlar, roll-uplar; Dış alan: welcome panosu; Fuaye  
 alanı: karşılama ve kayıt deski, sponsor panosu. 

Bronz Sponsor

20.000 TL

SPONSORLUK AYRICALIKLARI
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• Destek Sponsoru sınırsız sayıda verilecektir.
• Fuaye alanına bayrak ve flama asma imkanı verilecektir.
• Firmalar, zirve alanındaki sponsor panosunda ve web sitesinde ‘Destek  
 Sponsorlar’ arasında yer alacaktır. 
• Zirve alanındaki Destek Sponsor logosu baskı alanları; Salon içi: sahne alanı 
 panosu, led ekranlar, roll-uplar; Dış alan: welcome panosu; Fuaye  
 alanı: karşılama ve kayıt deski, sponsor panosu. 

Destek Sponsoru

10.000 TL

SPONSORLUK AYRICALIKLARI
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STZ VE TÜSAYDER HAKKINDA

TÜSAYDER 6.000 satınalma profesyonelinin aynı çatı 
altında toplandığı; Türkiye’yi ‘Satınalma ve Tedarik’ 
konularında uluslarası alanda temsil eden ilk ve 
tek dernektir. IFPSM üyeliği sayesinde Türkiye’deki 

şirketleri dünyaya tanıtma gücüne de sahip olan 
TÜSAYDER 50 milyar doları aşan satınalma karar 
gücü bulunan üyeleriyle ülke ekonomisine de yön 
veriyor. 

TÜRKİYE SATINALMA  
PROFESYONELLERİ VE  

YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
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• Basın bülteni/toplantısı 
• Yazılı ve görsel basında yer alma
• tusayder.org ve satinalmazirvesi.org sitelerinde  
 görünürlük
• 6.000 kişiye erişimi bulunan TÜSAYDER listesine 5  
 ayrı mailing
• 1.000 adet poster (üniversiteler, plazalar ve üye  
 kurumlar için) 

• STZ’yi destekleyen kurumların web sitesinde  
 banner alanı
• TÜSAYLOOK dergisi için kapak ve içerik  
 çalışmaları 
• Sosyal medya yönetimi (Facebook -Twitter-Insta 
 gram-Linkedin-Youtube)

STZ İÇİN YAPILAN  
TANITIM ÇALIŞMALARI

STZ VE TÜSAYDER HAKKINDA
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• TÜSAYDER’in yıl boyunca onlarca şehirde  
 düzenlediği etkinliklere katılım ve satınalma  
 profesyonelleri ile interaktif görüşme fırsatı
• TÜSAYDER’in ‘Yerli Yerinde Satınalma’ stratejisi  
 ile geliştirdiği milli satınalma projelerinin  
 çoğaltılmasında öncülük imkanı 
• Hedef bölge ve sektörlere kolay ulaşım 
• Dokuz bölge temsilciliği, 6.000 satınalma  
 profesyoneline ulaşan TÜSAYDER üyeleriyle  
 iletişim avantajı
• Yurtdışında temsil gücü bulunan  
 TÜSAYDER ile Türkiye dışında da bilinirlik fırsatı
• Ülkemizde satınalma mesleğini ve meslektaşlarını  
 sahiplenen ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜSAYDER  
 ile, satınalma mesleğinin gelişimine katkı sağlama  
 imkanı 
• Sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olarak gelecek  
 nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya katkı sağlama 
 imkanı 
• Global ve rekabetçi satınalma organizasyonları  
 yaratarak, ülkenin refah seviyesinin artmasına katkı 
 sağlama imkanı 
• Sponsorluk harcamasının etkin geri dönüşümü 
 imkanı 
• Sosyal sorumluluk iletişimi fırsatı. 

STZ18 SİZE 
HANGİ  

DEĞERLERİ 
KATACAK?

SPONSORLUK YATIRIMI KAZANÇ OLARAK GERİ DÖNSÜN
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Satınalma  
yöneticileri ile  
networking ve  

iş birliği fırsatları

Tüm medya  
organlarında  

etkili görünüm

Sponsorluk  
ödemelerinde  

alternatif ödeme 
araçları

Satınalma sektörünün 
ve Milli Satınalma  

konseptinin  
gelişiminde rol alma 

fırsatı

KAZANDIRAN SPONSORLUK ANLAYIŞI
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