7-Cİ BEYNƏLXALQ “CASPIAN ENERGY FORUM Baku-2018”
Baku, Azerbaijan/ 20 September, 2018
BAŞ SPONSOR
1. Forumun Baş sponsoru statusunu vermək
2. Sponsoru forumun bütün press-relizlərində qeyd etmək
3. Caspian Energy jurnalının 4-cü üz qabığında reklam + Caspian Energy jurnalında 10 səhifəlik məqalə
yerləşdirmək
4. Sponsorun loqotipini status qeyd olunmaqla Caspian Energy jurnalının üz qabığında yerləşdirmək
5. Sponsorun loqotipini il ərzində Caspian Energy jurnalının “minnətdarlıq səhifəsində” yerləşdirmək
6. Sponsorun loqotipini status qeyd olunmaqla forumun keçirildiyi zalda bannerdə yerləşdirmək
7. Forumun keçirildiyi zalda 6 rollap yerləşdirmək (rollaplar şirkət tərəfindən təqdim olunur)
8. Forumun keçirildiyi zalın foyesində sponsorun loqotipini göstərməklə rollap yerləşdirmək
9. Zalın foyesində stend üçün 4mx2m ölçüdə yerin ayrılması (stend sponsor tərəfindən quraşdırılır)
10. İştirakçıların portfelində sponsorun reklam materiallarını, suvenir və digər atributlarını paylamaq hüququ
(sponsor tərəfindən təqdim olunur)
11. Sponsorun loqotipini beyclərdə yerləşdirmək
12. Sponsorun loqotipini forumun proqramında yerləşdirmək
13. Sponsorun loqotipini iştirakçılar üçün nəzərdə tutulmuş portfellərin üzərində yerləşdirmək
14. Sponsorun elektron bannerini şirkət saytının linki ilə birlikdə www.caspianenergyforum.com saytında
yerləşdirmək
15. Birinci sessiyada çıxış etmək imkanı (15 dəq.)
16. Şirkətin 16 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
17. İki mükafat təqdim etmək
18. Sponsorun loqotipini status qeyd olunmaqla forumun foto və video yazılarının əks olunduğu disklərin üzərində
yerləşdirmək
19. Sponsorun loqotipinin əks olunduğu banneri www.caspianenergy.tv və www.caspianenergy.photo saytlarında
yerləşdirmək
20. Forumun keçirildiyi zalda 3 dəqiqəlik reklam çarxını nümayiş etdirmək
21. Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma həsr olunmuş məqalədə fotolar yerləşdirmək
22. Tədbirin www.caspianenergy.tv-də nümayişi zamanı 2,5 dəqiqəlik çarx nümayiş etdirmək
23. Bütün masalarda şirkətin loqotipinin əks olunduğu bayraqlar yerləşdirmək

25 000 AZN + 18% ƏDV
13 iyuldan sonra - 42 500 AZN + 18% ƏDV
SPONSOR
1. Forumun Sponsoru statusunu vermək
2. Sponsoru forumun bütün press-relizlərində qeyd etmək
3. Caspian Energy jurnalının 1, 3, 5, 7, 9 və ya 11-ci səhifələrdən birində reklam + 4 səhifəlik məqalə
yerləşdirmək
4. İl ərzində Caspian Energy jurnalının “minnətdarlıq səhifəsində” sponsorun loqotipini yerləşdirmək
5. Sponsorun loqotipini forumun keçirildiyi zalda bannerdə status qeyd olunmaqla yerləşdirmək
6. Forumun keçirildiyi zalda 1 rollap yerləşdirmək (rollap şirkət tərəfindən təqdim olunur)
7. Forumun keçirildiyi zalın foyesində sponsorun loqotipini göstərməklə rollap yerləşdirmək
8. Forumun keçirildiyi zalın foyesində masa (sponsorun materiallarını təqdim etmək üçün)
9. Sponsorun loqotipini forumun proqramında yerləşdirmək
10. Sponsorun elektron bannerini şirkət saytının linki ilə birlikdə www.caspianenergyforum.com saytında
yerləşdirmək
11. Birinci sessiyada çıxış etmək imkanı (10 dəq.)
12. Şirkətin 6 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
13. Mükafat təqdim etmək
14. Sponsorun loqotipinin əks olunduğu banneri www.caspianenergy.tv və www.caspianenergy.photo saytlarında
yerləşdirmək
15. Forumun keçirildiyi zalda 1 dəqiqəlik reklam çarxı nümayiş etdirmək
16. Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma həsr olunmuş məqalədə fotolar yerləşdirmək
17. Tədbirin www.caspianenergy.tv-də nümayişi zamanı 1,5 dəqiqəlik çarx nümayiş etdirmək

10 000 AZN + 18% ƏDV
13 iyuldan sonra - 17 000 AZN + 18% ƏDV

PARTNYOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Forumun Partnyoru statusunu vermək
Partnyoru forumun bütün press-relizlərində qeyd etmək
Caspian Energyjurnalının 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 və ya 33-cü səhifələrdən birində reklam
yerləşdirmək
İl ərzində Caspian Energy jurnalının “minnətdarlıq səhifəsində” partnyorun loqotipini yerləşdirmək
Partnyorun loqotipini status qeyd edilməklə forumun keçirildiyi zalda bannerdə yerləşdirmək
Forumun keçirildiyi zalda 1 rollap yerləşdirmək (rollap şirkət tərəfindən təqdim olunur)
Forumun keçirildiyi zalın foyesində sponsorun loqotipini göstərməklə rollap yerləşdirmək
Forumun keçirildiyi zalın foyesində masa (sponsorun materiallarını təqdim etmək üçün)
Partnyorun loqotipini forumun proqramında yerləşdirmək
Partnyorun elektron bannerini şirkət saytının linki ilə birlikdə www.caspianenergyforum.com saytında
yerləşdirmək
Şirkətin 4 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
Forumun ikinci sessiyasında çıxış etmək imkanı(10 dəq.)
Mükafat təqdim etmək
Partnyorun loqotipinin əks olunduğu banneri www.caspianenergy.tv və www.caspianenergy.photo
saytlarında
yerləşdirmək
Tədbirin keçirildiyi zalda 30 saniyəlik reklam çarxı nümayiş etmək
Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma həsr olunmuş məqalədə fotolar yerləşdirmək
Tədbirin www.caspianenergy.tv-də nümayişi zamanı 1 dəqiqəlik çarx nümayiş etdirmək

5 000 AZN + 18% ƏDV
13 iyuldan sonra - 8 500 AZN + 18% ƏDV
Deleqat qismində iştiraki

VIP SECTOR (1 avqusta qədər)

FULL DELEGATE PACKAGE

CASPIAN EUROPEAN CLUB
MEMBER COMPANIES
300 AZN + 18% VAT

NON-MEMBERS COMPANIES
600 AZN + 18% VAT

*VİP zona dövlət qurumlarının, nazirliklərin, dövlət komitələrinin, dövlət agentliklərinin, dövlət
ximətlərinin rəhbərləri, Azərbaycanda ekkreditə olunmuş dövlət və transmilli şirkətlərin, beynəlxalq
maliyyə institutlarının, diplomatik və beynəlxalq missiyaların rəhbərləri, həmçinin forumun sponsor və
partnyorları üçün nəzərdə tutulub.
İyulun 13-dək tam deleqat paketini ödəyən deleqatlar VİP iştirakçı qismində iştirak etmək imkanı
qazanırlar.
Yerlərin sayı məhduddur.

GUEST SECTOR (1 avqusta qədər))

1st session
2nd session

CASPIAN EUROPEAN CLUB
MEMBER COMPANIES
200AZN + 18% VAT
100 AZN + 18% VAT

NON-MEMBERS COMPANIES
400AZN + 18% VAT
200 AZN + 18% VAT

LUNCH
3rd session
4th session
TOTAL

100 AZN + 18% VAT
100 AZN + 18% VAT
100 AZN + 18% VAT
600 AZN + 18% VAT

200 AZN + 18% VAT
200 AZN + 18% VAT
200AZN + 18% VAT
1200 AZN + 18% VAT

Deleqat ödənişinin məbləğinə daxildir (tam paket):
- forumun işgüzar hissəsində bütün sessiyalarda iştirak
- işgüzar naharda iştirak
- kofe-breyklərdə iştirak
- tərcümə cihazından ödənişsiz istifadə

Ödəniş: Tam ödəniş müqavilə imzalıdiqdan sonra invoys vasitəsilə həyata keçirilir

