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Neden Proses Emniyeti Sempozyumu?
Proses Emniyetinde; tehlikeli kimyasal maddelerin kontrolsüz şekilde ortama yayılması, sızması ve bu sebepten olabilecek
her türlü patlama, enerji yayılımı, toksik etki, çevresel etki potansiyelinin önlenmesi ve/veya kontrol altına alınması hususları
endüstriyel tesislerin asla ihmale getiremeyeceği en önemli konuların başında gelmektedir.
Yaşayan bir süreç olan proses emniyeti; mühendislikten tasarıma, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik
yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım
prosedürlerine, hammaddeden atığa kadar kimyasal yönetimine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.
Söz konusu konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcıları, denetçileri, sektör çalışanlarını, eğitimcileri, ürün ve hizmet
girişimcilerini, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve
hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için
tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.
Büyük endüstriyel kazalar, yaralanma ve ölüme sebep olabileceği gibi azımsanmayacak ekonomik, maddi ve çevresel zarara
neden olabilir. Tehlikelerin hepsi aynı olmayacağı gibi sonuçları da benzer olmayabilir. Proses emniyeti yönetim sistemi
endüstriyel tesislerin mühendislik tasarımlarına, tehlikelerin belirlenmesine, olay analizlerine, değişiklik yönetimine,
ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine,
personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanır.
SEVESO Direktifi, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla büyük kaza risklerinin kontrol
yükümlülüklerini gerektirmektedir. İlgili kuruluşların güvenlik raporları ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir.
ATEX Direktiflerinde ise, işyerlerindeki tehlikeli alanların belirlenmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve uygun elektriksel
ekipmanın seçimi işverenlere yükümlülük olarak verilmektedir. ATEX Direktifleri olarak bilinen, 99/92/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2002 yılında, 2014/34/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise 2014
yılında mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır.
SEVESO, ATEX Direktiflerinin uyumlaştırılması ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması
yönünde büyük faydalar sağlayacaktır fakat bununla beraber yasal, teknik ve kurumsal reformları beraberinde getirecektir.
Bu reformlar ilgili paydaşlar için teknik bilgi, donanım ve bütçe gereksinimi doğuracak, sonuçta ülkemiz için ciddi bir sınav
olacaktır.
Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm paydaşları; mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, eğitimciler, ürün ve hizmet
girişimcileri, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve
hizmetlerini paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir sempozyumun düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi için
tüm paydaşlar açısından faydalı olması hedeflenmektedir.

SPONSORLUK

55.000 TL + KDV
•Yanlızca 1 şirket ile sınırlıdır.
•Kayıt masası alanında 1 adet reklam hakkı
•Ana salonda bulunan konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
•Şirket logosunun diğer Sponsor firma logolarından ayrı konumlandırılması
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Ana Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde
‘Ana Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Ana salonun giriş kapısında şirket logosu yer alması
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•İlgili İş Ortağının, Zirve katılımcı listesine ulaşabilme imkanı
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘’Ana Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

50.000 TL + KDV
•Ana salonda bulunan konuşmacı masasında 1 adet reklam hakkı
•21 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Platin Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde
‘Platin Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘’Platin Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•İlgili İş Ortağının, Zirve katılımcı listesine ulaşabilme imkanı
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

45.000 TL + KDV
•12 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Altın Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde
‘Altın Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘’Altın Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

40.000 TL + KDV
•12 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Gümüş Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde
‘Gümüş Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘’Gümüş Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

50.000 TL + KDV
•9 m2 sergi alanı
•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
•Delege çantalarının üzerinde şirketin logosu yer alacak
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘Delege Çanta Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

40.000 TL + KDV
•9 m2 sergi alanı
•Şirket logosunun gazete ve/veya iş dünyası dergileriyle ‘Gümüş Sponsor’ olarak paylaşılması
•Zirve öncesinde ve/veya sonrasında yapılacak her türlü reklam/tanıtım faaliyetlerinde
‘Gümüş Sponsor’ olarak gösterilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘’Gümüş Sponsor’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

25.000 TL + KDV
•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
•3 kahve arasında masaların üzerinde şirketin logo flaması yer alması ve şirketin tanıtım
materyallerinin kullanılması
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘Kahve Arası Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Organizasyon boyunca kullanılacak bardakların (karton) firma logolu olması
•3 Kahve arasında roll-up afiş asma hakkı
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi

FLASH BELLEK SPONSORU
•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır
•9 m2 sergi alanı
•Zirvede dağıtılacak tüm çantalarda organizasyonda yapılacak tüm sunumların içerisinde
bulunduğu flash bellek koyulacak
•Şirket logosunun zirve için hazırlanmış tüm görsel ve basılı materyallerin üst kısmında
‘Flash Bellek Sponsoru’’ olarak gösterilmesi (Protokol davetiyeleri de dahil)
•Şirkete teşekkür plaketi verilmesi
•Delegelere verilecek çantalara şirketin tanıtım broşürünün konulması
•Zirvenin resmi internet sitesinde Sponsor logosuyla şirketin kendi adresine bağlantı (link)
verilmesi
•Flaş Bellek Sponsoru firma flaşlarını firma olarak kendi yaptıracaktır

20.000 TL + KDV
•Sadece 1 şirket ile sınırlıdır.
•Sunumların yapılacağı salondaki tüm kotluların başlarına şirket logosu bulunan başlık
geçirilecektir.
•Baskı bize aittir.

9 M 2 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ
21.500 TL + KDV
•Dahil Olan Hizmetler:
•3 x 3 mt Stand Alanı
•3 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•9 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

12 M2 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ
26.500 TL + KDV
•Dahil Olan Hizmetler:
•4 x 3 mt Stand Alanı
•4 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•12 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda,
tasarım bedeli uygulanacaktır.

15 M2 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ
31.500 TL + KDV
•Dahil Olan Hizmetler:
•5 x 3 mt Stand Alanı
•5 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•15 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

21 M2 STANTLI KATILIM SEÇENEĞİ
35.500 TL + KDV
•Dahil Olan Hizmetler:
•7 x 3 mt Stand Alanı
•7 mt x 3 mt (yükseklik) Stand Duvarı - Baskılı
•Karşılama Bankosu (Baskılı)
•Mobilya (1 Masa + 2 sandalye)
•21 m2 Gri Halı
•Spot Aydınlatma
•Elektrik

*Stand içinde kullanılacak görseller için özel tasarım istenmesi durumunda,
tasarım bedeli uygulanacaktır.

KONTROL MEDYA
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Sitesi
No:4 /1 B blok Kat 5 Daire:78 Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 220 87 12
Fax: 0212 220 87 14
İletişim için İlgili Kişi / Contact Per son
Yurtiçi Se rgi, Sponsorluk Adına;
Ümmühan KİRMAN
ummuhan@ kont rolmedya.com
+90 531 989 91 59
www.prosesemniyetisempozyumu.com

