5-Cİ BEYNƏLXALQ “CASPIAN ENERGY FORUM Tbilisi-2018”
Tbilisi, Georgia/ March 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 və prezentasiya etmək imkanı (15 dəq.)
16. Şirkətin 16 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
17. Qala-ziyafət çərçivəsində iki mükafat təqdim etmək
18. Sponsorun loqotipini status qeyd olunmaqla forumun və mükafatların təqdimetmə mərasiminin 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. Mərasimin keçirildiyi zalda 3 dəqiqəlik reklam çarxını nümayiş etdirmək
21. Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma və mükafatların təqdimetmə mərasiminə 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
29500 USD (ƏDV daxil)

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 və prezentasiya etmək imkanı (10 dəq.)
12. Şirkətin 6 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
13. Qala-ziyafətl çərçivəsində mükafat təqdim etmək
14. Sponsorun loqotipinin əks olunduğu banneri www.caspianenergy.tv və www.caspianenergy.photo saytlarında
yerləşdirmək
15. Tədbirin keçirildiyi zalda 1 dəqiqəlik reklam çarxı nümayiş etdirmək

16. Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma və mükafatların təqdimetmə mərasiminə həsr olunmuş
məqalədə fotolar yerləşdirmək
17. Tədbirin www.caspianenergy.tv-də nümayişi zamanı 1,5 dəqiqəlik çarx nümayiş etdirmək
11800 USD (ƏDV daxil)

PARTNYOR
1. Forumun Partnyoru statusunu vermək
2. Partnyoru forumun bütün press-relizlərində qeyd etmək
3. Caspian Energyjurnalının 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 və ya 33-cü səhifələrdən birində reklam
yerləşdirmək
4. İl ərzində Caspian Energy jurnalının “minnətdarlıq səhifəsində” partnyorun loqotipini yerləşdirmək
5. Partnyorun loqotipini status qeyd edilməklə forumun keçirildiyi zalda bannerdə 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. Partnyorun loqotipini forumun proqramında yerləşdirmək
10. Partnyorun elektron bannerini şirkət saytının linki ilə birlikdə www.caspianenergyforum.com saytında
yerləşdirmək
11. Şirkətin 4 nümayəndəsinin forumda iştirakını təmin etmək
12. Forumun ikinci sessiyasında çıxış və prezentasiya etmək imkanı(10 dəq.)
və ya Qala-ziyafət çərçivəsində mükafat təqdim etmək
13. Partnyorun loqotipinin əks olunduğu banneri www.caspianenergy.tv və www.caspianenergy.photo saytlarında
yerləşdirmək
14. Tədbirin keçirildiyi zalda 30 saniyəlik reklam çarxı nümayiş etmək
15. Caspian Energy jurnalının növbəti nömrəsində foruma və mükafatların təqdimetmə mərasiminə həsr olunmuş
məqalədə fotolar yerləşdirmək
16. Tədbirin www.caspianenergy.tv-də nümayişi zamanı 1 dəqiqəlik çarx nümayiş etdirmək
5900 USD (ƏDV daxil)

Deleqat -Tam paket
-

Caspian European Clubun üzvləri üçün forumda iştirak - 295 ABŞ dolları (ödəniş martın 17-dək həyata keçirilərsə)
Caspian European Clubun üzvü olmayan şirkətlər üçün – 590 ABŞ dolları (ödəniş martın 17-dək həyata keçirilərsə)
Ödəniş martın 17-dən sonra həyata keçirildiyi zaman BÜTÜN şirkətlər üçün tam paketin vahid qiyməti - 1770 ABŞ
dolları

-

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

Forumda əlavə imtiyazlar əldə etmək mümkündür
-

Caspian European Club üzvləri üçün mükafatların təqdimetmə mərasimində iştirak – 118 ABŞ dolları
Caspian European Clubun üzvü olmayan şirkətlər üçün mükafatların təqdimetmə mərasimində iştirak – 236 ABŞ dolları

Bütün qiymətlər ƏDV daxil olaraq göstərilib.

Ödəniş: Tam ödəniş imzalanmış müqavilə əldə olunduqdan sonra invoys vasitəsilə tələb olunacaq.

