
 

 
 

ȘİKAGO TÜRK  FESTİVALİ  SPONSORLUK  BİLGİLERİ 

2 – 5 Eylül 2015 * DALEY PLAZA * CHICAGO, IL 

 

SPONSOR SEVİYE 1 ('Topkapı Palace'  Plaketi) 

1. "Festival Ana Sponsoru" olarak festival reklam ve tanıtımının yapildigi tüm banner, 
dış/iç mekan afiş/pano, TV/radyo, basılı medyada firma reklamının yapılması. 

2. Firma logosunun "Festival Ana Sponsoru" olarak festival broşürü ve tüm tanıtım 
malzemelerinde (direk posta, radyo, basılı yayın, sanal reklamlar ve basın 
bültenleri) öncelikli olarak kullanılması.  

3. Festival web sayfasında (www.chicagoturkishfestival.org) firmanın web sayfasında 
direk link veren öncelikli logosu.  

4. Festival web sayfasında firmanızın bir paragraflık tanıtım yazısı. (limit 100 kelime)  

5. Festival faaliyetlerinde firmanızın reklam malzemesini bulundurma ve festival 
alanında ekranlardan gösterilecek filmler arasında logo/reklam gösterme imkanı.  

6. Bir adet 15' x 15' lik fuar reyonu (isteğe bağlı)  

7. Talep edildiği takdirde reyonda şirketinizi tanıtmak üzere Festival Komitesi 
tarafından tayin edilecek iki adet gönüllü.  

8. Festivalin açılış töreni sırasında Onur Konuğu olarak belirtilmesi.  

9. TACA Cumhuriyet balosu icin 2 adet bilet. 

10. Iki senelik TACA üyeliği. 

ÖNGÖRÜLEN BAĞİŞ MİKTARI: $15,000.00 ve üstü  

 

SPONSOR SEVİYE 2 ('Dolmabahçe Palace'  Plaketi) 

1. "Festival Kısmi Alan Sponsoru" olarak festival alanında tayin edilen bir grup çadır 
veya sergiye firma adinin verilmesi ve logosunun sergilenmesi, 

2. Firmanın bir grup festival çadır veya sergi sponsoru olarak tanıtılması, festival 
broşürü ve tüm festival tanıtım malzemelerinde (direk posta, radyo, basılı yayın, 
sanal reklamlar ve basın bültenleri) firma logosunun ikincil olarak kullanılması.  

3. Festival websitesinde (www.chicagoturkishfestival.org) firmanızın web sayfasına 
direk link veren ikincil logosu.  

4. Festival web sayfasında firmanızın bir paragraflık tanıtım yazısı. (limit 75 kelime)  

5. Festival faaliyetlerinde firma tanıtım malzemesini bulundurma imkanı.  

6. Bir adet 15' x 15' lik fuar reyonu (isteğe bağlı)  

7. Festivalin açılış töreni sırasında Onur Konuğu olarak belirtilmesi. 

8. TACA Cumhuriyet balosu icin 2 bilet. 

9. Bir senelik TACA üyleliği. 

ÖNGÖRÜLEN BAĞİŞ MİKTARI: $10,000.00-$14,999.00  



 

 

 

 

SPONSOR SEVİYE 3 ('Yıldız Palace'  Plaketi) 

1. Firmanın "Festival Çadır Sponsoru" olarak tanıtılması. 

2. Firma logosunun festival broşürü ve tüm festival tanıtım malzemelerinde (direk 
posta, radyo, basılı yayın, sanal reklamlar ve basın bültenleri) kullanılması.  

3. Festival web sayfasında (www.chicagoturkishfestival.org) firmanızın web sayfasına 
direk link veren logosu. 

4. Festival faaliyetlerinde firma tanıtım malzemesini bulundurma imkanı. 

5. Bir adet 10' x 10' lik fuar reyonu (isteğe bağlı)  

6. Festivalin açılış töreni sırasında Onur Konuğu olarak belirtilmesi.  

7. Bir senelik TACA üyleliği. 

ÖNGÖRÜLEN BAĞİŞ MİKTARI: $5,000.00-$9,999.00  

 

SPONSOR SEVİYE 4 ('Beylerbeyi Palace'  Plaketi) 

1. Firma isminin festival broşürü, direk posta ve yerel websiteleri gibi festival tanıtım 
malzemelerinde kullanılması.  

2. Festival web sayfasında (www.chicagoturkishfestival.org) firmanızın web sayfasına 

direk link veren logosu.  

3. Festivalin açılış töreni sırasında Onur Konuğu olarak belirtilmesi.  

ÖNGÖRÜLEN BAĞİŞ MİKTARI: $1,000.00-$4,999.00  

 

FESTİVAL DOSTU  

1. Firma veya şahıs isminin festival web sayfasının (www.chicagoturkishfestival.org) 
"Festival Dostlarına Teşekkür" kısmında yer alması.  

ÖNGÖRÜLEN BAĞİŞ MİKTARI: $999.00’a kadar  

 

HİZMET SPONSORLUKLARI  

1. Sponsor oldukları ürün veya aktivitelerle ilgili olarak, sponsor firma ile karşılıklı olarak 
belirlenecek şekillerde firmanın sponsor olarak tanıtılması.  

2. Festival web sayfasında (www.chicagoturkishfestival.org) firmanızın web sayfasına direk 
link veren logosu.  

Hizmet Sponsorluğu alanları:  

• Sahne, Orkestra, Müzik ve Gösteri Sponsorluğu  

• IT ve Donanım Sponsorluğu  

• Basılı Materyaller Sponsorluğu 

• Kitap ve CD Sponsoru 

• Diğer ürün veya hizmet Sponsorluğu 

• Basın Sponsorluğu  

o Görsel Basın Sponsorluğu  

o Yazılı Basın sponsorluğu  



 

 

 

ȘİKAGO TÜRK  FESTİVALİ  SPONSORLUK  BİLGİLERİ 

2 – 5 Eylül 2015 * DALEY PLAZA * CHICAGO, IL 
 

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak “TACA-Chicago Turkish Festival” adına yazılı 

çekinizle birlikte aşağıdaki adrese veya Festival Komitesine iletiniz: 

 
Chicago Turkish Festival  
455 N. Cityfront Plaza Drive, Suite 2900 
Chicago, IL 60611 

 

Vergiden muaf katkınız/bağışınız için teşekkür ederiz.   

İsim      _______________________________________ 

Firma İsmi     _____________________________  

Telefon   Fax     E-mail      

Adres             

Şehir     Eyalet    ___Posta kodu   

 

Seviye 1          $15.000 ve üstü 

Seviye 2          $10.000 - $14.999  

Seviye 3          $5.000 - $9.999  

Seviye 4          $1.000 - $4.999 

Festival Dostu  $____  

Diğer    $____  

Hizmet ve Ürün   _____________________________________________________ 

 

İlişikte $ ______________ lık  bagiş çekini bulabilirsiniz. 

 

İmza  _______ ___________   Tarih     

 

Önemli Not:  

- Sponsor olarak festival tanıtım malzemelerinde ve reklamlarında şirket logo ve 
bilgisinin yer alabilmesi için son müracaat tarihi 14 Ağustos 2015. 

- Logo ebatları sponsorluk kategorisi ile orantılı olacaktır. 
- Şirket bilgi ve logosunu tanıtım malzemelerinde ve internet sitesinde yer alması 

için lütfen info@chicagoturkishfestival.org adresine yollayınız. 

 

mailto:info@chicagoturkishfestival.org

