ESKİŞEHİR 2. SAĞLIK
ve
BİLİŞİM SEMPOZYUMU
21-22 Ekim 2021
Eskişehir

Değerli Paydaşlar,
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) çağdaş bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi
amacıyla 50 yıldır büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu
Yararına Çalışan statüsünü kazanan TBD, 12 bini aşkın üyesi, 8 şehrimize
yaygınlaşan şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle
bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.
Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi’nin desteği ile TBD Eskişehir Şubesi
tarafından ikinci defa gerçekleştirilecek olan “Sağlık ve Bilişim Sempozyumu”
21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Hibrit (yüz yüze ve çevrim içi) olarak
gerçekleştirilecektir.
Bilişim, sağlık ve hukuk alanındaki birçok uzmanı bir araya getirecek
Sempozyumda “Sağlık Sisteminde Dijitalleşme”, “Teletıp Uygulamaları”,
“Sağlıkta Yeni Trendler, Teknolojiler ve Gelecek Öngörüleri”, “Sağlık
Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları”, “Tıp Alanında Animasyon ve Dijital
Uygulamalar”, “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması” başlıkları ile altı (6)
oturum gerçekleştirilecektir.
Güncel konular ile alana ışık tutacak ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya
getirecek olan “Eskişehir 2. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu”na herkesi
bekliyoruz.

Rahmi AKTEPE / Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı

*TBD etkinliğin akış programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SEMPOZYUMUN AMACI
Eskişehir Sağlık ve Bilişim Sempozyumu’nun amacı; bilhassa sağlıkta
dijitalleşmenin
Türkiye’deki mevcut durumunun ve dünya çapında
Türkiye’nin konumunun incelenerek birçok boyutuyla ele alınmasıdır.
Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman
konuşmacıların ve sektörün içinden isimlerin katılacağı toplam altı (6)
oturumda, “Sağlık Sisteminde Dijitalleşme”, “Teletıp Uygulamaları”,
“Sağlıkta Yeni Trendler, Teknolojiler ve Gelecek Öngörüleri”, “Sağlık
Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları”, “Tıp Alanında Animasyon ve Dijital
Uygulamalar”, “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması” konuları tartışılacak
ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması
sağlanacaktır.

HEDEF KİTLE
•

Sağlık çalışanları

•

Mühendisler

•

Yazılımcılar

•

Avukatlar

•

Akademisyenler

•

Girişimciler

•

Tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi öğrencileri

•

Yapay zeka ve makine öğrenmesi konularına ilgi duyan kişiler

Neden Sponsor Olmalısınız?
•

Bilişim ve Yazılım Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri
yaratmak

•

Bilişim ve Yazılım Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan
seçkin kitlesine ürün ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı
yakalamak

•

Yerli ve Milli Yazılım Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
parçası olmak

•

Marka farkındalığını arttırmak ve marka imajını güçlendirmek

•

Küresel bir hareketin destekçisi olarak görünürlük kazanmak

•

Ulusal düzeyde önemli konuşmacıların yer aldığı bir etkinliğin destekçisi
olmak

•

Müşteri tercihlerini etkilemek ve müşteri sadakatini geliştirmek

•

Sistemli medya stratejisiyle marka iletişimini desteklemek

•

Stand alanlarında firma ve/veya ürün tanıtımı ve sunumu yapabilmek

Sponsorluk Seçenekleri
▪

Ana Sponsor

▪

Oturum Sponsor

▪

Dijital Sponsor

▪

Rozet Sponsor

▪

Marka ve Destek Sponsoru

▪

Medya Sponsorluğu

Ana Sponsor
50.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları iki Firmaya verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt
eder:
1. Sempozyumun açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı
verilecektir.
2. Sempozyum dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı
tanınacaktır.
3. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
4. Sempozyum salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
5. Logosu www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
6. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
7. Etkinlik çantasına 3 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sempozyum davetiyesi ve afişlerinde
Açık hava ve iç mekân reklamlarında
Gazete ve dergi ilanlarında
e-Posta tanıtımlarında
e-Bültenlerde
e-Davetiyelerde
e-Medya banner reklamlarında
Yerleşim planı ve bilgi panosunda
Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
Sempozyum kataloğunun teşekkür sayfasında.

Oturum Sponsoru
25.000 TL+ KDV

Sponsorluk hakları altı Firmaya verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sempozyum dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı
tanınacaktır.
2. Sergileme alanında stand alanı tahsis edilecektir.
3. Sempozyum salonlarında bulunan panolarda, Oturum Sponsor başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
4. Logosu, www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Sponsorun basın bülteni, www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer
alacaktır.
6. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
7. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
8. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Oturum Sponsoru” ibaresi ile yer
alacaktır:
• Sempozyum davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• E-Posta tanıtımlarında
• E-bültenlerde
• E-davetiyelerde
• E-medya banner reklamlarında
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda
• Sempozyum kataloğunun teşekkür sayfasında.

Dijital Sponsor
10.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları beş Firmaya verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Sempozyum dahilinde bir oturuma konuşmacı ile katılma hakkı
tanınacaktır.
2. Sergileme alanında stant alanı tahsis edilecektir.
3. Sempozyum salonlarında bulunan panolarda, Dijital Sponsor başlığı ile
logosu kullanılacaktır.
4. Sponsor logosu www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
5. Dijital Sponsorun basın bülteni, www.eskisehirbilisimgunleri.com
adresinde yer alacaktır.
6. Etkinlik çantasına 2 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
7. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Dijital Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
•

Sempozyum davetiyesi ve afişlerinde

•

Açık hava ve iç mekân reklamlarında

•

Gazete ve dergi ilanlarında

•

E-Posta tanıtımlarında

•

E-bültenlerde

•

E-davetiyelerde

•

Yerleşim planı ve bilgi panosunda

•

Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

•

Sempozyum kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

Rozet Sponsoru
7500 TL+ KDV

Rozet Sponsorluk hakları On Firmaya verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
1. Fiziksel ve/veya çevrimiç sempozyum salonlarında bulunan panolarda
Rozet Sponsoru başlığı ile logosu kullanılacaktır.
2. Sponsorun logosu, www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer
alacak ve Rozet Sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
3. Etkinlik çantasına 1 adet broşür koyma hakkı verilecektir.
4. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Rozet Sponsoru” ibaresi ile yer alacaktır:
•

Sempozyum davetiyesi ve afişlerinde

•

Açık hava ve iç mekân reklamlarında

•

Gazete ve dergi ilanlarında

•

E-Posta tanıtımlarında

•

E-bültenlerde

•

E-davetiyelerde

•

Yerleşim planı ve bilgi panosunda

•

Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

•

Sempozyum kataloğunun teşekkür sayfasında yer alacaktır.

Marka ve Destek Sponsoru
5.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları yirmi firmaya kadar verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt
eder:
1. Sponsor logosu, www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer alacak
ve Marka ve Destek sponsorunun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
2. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Marka ve Destek Sponsoru ” ibaresi ile
yer alacaktır.
•

E-Posta tanıtımlarında

•

E-bültenlerde

•

E-davetiyelerde

•

Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

Medya Sponsorluğu
Ücretsiz
Basın/Medya Sponsorluğu ücretsiz olup karşılıklı hizmetler (barter)
kapsamında seçenek ve koşullar yapılacak görüşmeler sonucunda
detaylandırılarak belirlenecektir.

Basın / Medya Sponsorunun faaliyet göstereceği mecralar şunlardır;
TV – Radyo – Gazete – Dergi – e Medya – Portallar
Sempozyum öncesinde, Sempozyum zamanı ve Sempozyum sonrasında
Sempozyum haberlerine geniş yer verilmesi. İyi konumda banner yayını
hakkı verilmesi. e-Bülten Dağıtım Sempozyum haberlerinin elektronik
dağıtımının sağlanması. Web sitesinde Sempozyum öncesinden başlayarak,
Sempozyum tarihlerinde ve Sempozyum sonrasında Sempozyuma ait
haberlere geniş yer verilmesi.
Basın ve Medya Sponsoru;
1. Sempozyum salonlarında bulunan panolarda “Basın Medya Sponsoru”
adı ile logosu kullanılacaktır.
2. Sponsor firma logosu www.eskisehirbilisimgunleri.com adresinde yer
alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
3. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu
aşağıda belirlenen alanlarda, “Basın Medya Sponsoru” ibaresi ile yer
alacaktır:
• Sempozyum davetiyesi ve afişlerinde
• Açık hava ve iç mekân reklamlarında
• Gazete ve dergi ilanlarında
• e-Posta tanıtımlarında
• e-bültenlerde
• e-davetiyelerde
• Yerleşim planı ve bilgi panosunda
• Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda.

SPONSORLUK BAŞVURULARI
Ceren TUNÇ
ceren.tunc@tbd.org.tr
BASIN MEDYA İLETİŞİM
Yeşim ERGUN
yesim@tbd.org.tr

TBD Genel Merkez İletişim
Tel: 0312 473 82 15
Faks: 0312 473 82 16
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1246 Sok. No 4/17
Balgat/ANKARA

www.tbd.org.tr
www.eskisehirbilisimgunleri.org

