HAKKINDA
Liderlik becerilerinizi geliştirmek için yatırım yapmanız, çevrenizdeki herkese ve her şeye katkı verir. İlişkilerinizi
güçlendirir, ekibinizde güven inşa eder, daha iyi bir geleceğe yönelik yeniliklere imza atmanızı sağlarken,
kazanacağınız yeni bakış açısıyla zorluklarla yüzleşmenize de yardımcı olur.
Sizin dışınızda, aileniz, işiniz ve etki alanınızdaki topluluğunuz da gelişir.
Evet, zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz ve yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte oluşan
farkındalıklarımız, değişimlerimiz, dönüşümlerimiz ile günlük yaşamımız ve iş hayatımız yeniden şekilleniyor.
Biliyoruz ki, böylesi bilinmeyeni çok olan bir dönemde etki alanınızdaki sistemlere bir maestro yaklaşımıyla
liderlik yaptınız. Siz bir “Maestro”sunuz ve yarattığınız değerlerle geleceği de şekillendireceksiniz.
22-23 Eylül 2021 tarihlerinde ana konu başlığı “Yeni Normalde Değer Yaratmak” olan, Liderlik Konferansı’mızı
online olarak gerçekleştireceğiz.
Ulusal ve uluslararası alanda iz bırakmış Maestro Liderlerin yer alacağı Liderlik Konferansı’mızda; ilham
veren hikayeler, deneyimler, yenilikler, farklı bakış açıları, networking imkanı, son araştırmalar ve daha fazlası
konferans katılımcılarını bekliyor.

GENEL BİLGİLER
KONFERANS TARİHİ
ve YERİ

KONFERANS
BELGESİ

Maestro Liderlik Konferansı
22-23 Eylül 2021 tarihlerinde
online olarak düzenlenecektir.

Konferans’a kayıt
yaptıran tüm
katılımcılara katılım
belgesi verilecektir.

KONFERANS DİLİ
Konferans dili Türkçe’dir.
Yabancı konukların sunumunda
İngilizce - Türkçe simültane
tercüme yapılacaktır.

NELER KONUŞULACAK?
• Yeni Normalde Değer Yaratmak

• Gelecekte Sektörler ve Beklentiler

• Gelecekteki Takımlar ve Ortak Değerleri

• Sosyal Sorumluluk ve Değer Yaratmak

• Girişimcilik ve İnovasyon

• Resilience Liderlik (Esnek ve Dayanıklı Liderlik)

• Liderin Yolculuğu

• Kurumsal Yönetimde Trendler

• Lider Kafası Yetenek Keşfi ve Yetenek İhracatı

• Globalden Bakış

• Yeni Normalde Hibrit Çalışma

• Hukuk’un Geleceği

KONFERANSA KİMLER KATILIYOR?
• C-Level Yöneticiler
• Her Kademedeki Yöneticiler
• KOBİ Yöneticileri
• Startup Yöneticileri
• Girişimciler
• Pazar Araştırmacıları
• Analistler
• Marka ve İş Danışmanlar
• Profesyonel Koçlar
• Yönetim Danışmanları
• Basın Mensupları

DÜZENLEYİCİLER

Global Turizm: Pandemi gerçeğini hep birlikte deneyimlediğimiz bu süreçte, Global Turizm,
21 yıldır faaliyet gösterdiği etkinlik sektöründe, dönüşüme ayak uydurarak, fiziksel, dijital ve
hibrit etkinlik çözümleri ile hizmet vermeye devam ediyor.
www.globalturizm.com.tr

www.thecoachingcompany.com.tr

Global Turizm, teknolojiyi kreatif bir bakış açısıyla yöneten, yeni nesil etkinlikler konusunda
dönüşüme uyum sağlayan, organizasyonlara sınırların ötesinde iletişim becerisi katan
bir hizmet markası olarak; etkinlik departmanı yanı sıra, kreatif ve teknik hizmetler
departmanlarını da içinde bulundurarak, anahtar teslim projeler yaratmakta ve 360 derece
hizmet felsefesi ile hareket etmekte olan bir etkinlik firması olmasının yanında, sektörümüze,
ülkemize, geleceğimize etki edecek sosyal sorumluluk projelerinde ve katma değer yaratan,
hayatlara dokunan projelerde yer alarak yolculuğuna devam ediyor.

The Coaching Company: Odağına “insan”ı alarak varlığını sürdürmekte olan The
Coaching Company; iş ortaklığı anlayışını benimseyerek, birlikte çalıştığı kurumların
sektörlerine, özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklı ürünler ve çözümler üretmekte,
bireysel ve organizasyonel gelişim alanlarında; bireysel koçluk, takım ve grup koçluğu,
liderlik gelişim programları sunuyor. The Coaching Company ekibi; uyum sağlayan,
etkin dinleyen, güçlü sorular soran, tarafsız, yorum yapmayan, gizlilik prensiplerine sıkı
sıkıya bağlı, koçluk alanında deneyimli, iş hayatında deneyimli, ICF (Uluslararası Koçlar
Federasyonu) onaylı okullardan profesyonel koçluk sertifikasına ve ICF profesyonel koçluk
unvanına sahip koçlardan oluşuyor.

eKonferans Platformu Modülleri

Stant Alanları
Özelleştirilebilir
Stant Alanları

Konferans Salonları

Break-Out Odaları

Ana etkinliklerin
Yayınlandığı toplantı
salonları

Belirli bir konuda atölye
çalışması, tartışma, video
veya sunum gösterimleri

Hoş Geldiniz Alanı
Etkinlik Giriş Alanı

Hoş Geldiniz Alanı
Katılımcıların liderlik konferans girişinde ilk karşılamanın yapıldığı Hoş Geldiniz Alanı’nda konferans danışma
masası, konferans programı, toplantı salonları, Maestro ile sohbetler, stant alanı gibi konferansın kısımlarına
kolay erişim sağlanabilecektir.
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e-KONFERANS
DANIŞMA MASASI

2

AJANDA KONFERANS
PROGRAMI

3

ANA SALON
ODİTORYUM

4

STANT ALANI

5

BREAK OUT
SALONLARI

6

MAESTRO İLE
SOHBETLER

e-Konferans Danışma Masası
Danışma masamızda misafirlerimizi karşılıyor, kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor, sistem ve program ile ilgili anlık
bilgi aktarıyoruz.
Liderlik Konferansı danışma personeli konferans süresince e-konferans Danışma Masası’ndan anlık yazılı
destek sağlayacaktır.

Stant Alanları
Firmaların, liderlik
konferansı katılımcılarını
bilgilendirme ve birebir
görüşmeler yapabileceği,
broşür ve dokümanlar
paylaşabileceği, demo
uygulamalar yapabileceği,
ürün tanıtım videoları
gösterebileceği özel Stant
Alanları planlanmıştır.

Toplantı Salonu
Bu, çevrimiçi etkinliğin yayınlandığı ana salondur.
Katılımcılar geri bildirimlerini / sorularını sohbet panelinden yazabilirler. Oylama, anket, sertifika modülleri
entegre edilebilir. Salonumuz fiziksel bir deneyim yaşatacak şekilde tasarlanmıştır.

Maestro ile Sohbet
Liderlik konferansına konuşmacı olarak gelen Maestrolar ile katılımcılar birebir görüşebilecektir. Onlara soru
sorabilecek ve tecrübelerini birebir dinleyecektir.

SPONSORLUK KATEGORİLERİ

PLATİN
SPONSORLUK

ALTIN
SPONSORLUK

GÜMÜŞ
SPONSORLUK

Stand Paketi

A Grubu

B Grubu

C Grubu

Konferans Logolama

Konferans ana toplantı salonunda firma logosu
“Platin Sponsor” olarak bulundurulacaktır.

Konferans merkezi girişinde yer alacak
Konferans merkezi girişinde yer alacak
yönlendirmelerde firma logosu “Altın Sponsor” yönlendirmelerde firma logosu “Gümüş Sponsor”
olarak bulundurulacaktır.
olarak bulundurulacaktır.

Hoş geldiniz alanı görsel sponsorluğu
Web sitesinde sponsor logolama

Konferans web sitesinde “Platin Sponsor” başlığı altında
(firmanın resmi logosu ile) 50 kelimelik tanıtıcı yazı
yalınlanacak ve firmanın web sitesine link verilecektir.

Konferans web sitesinde “Altın Sponsor” başlığı altında
(firmanın resmi logosu ile) 50 kelimelik tanıtıcı yazı
yalınlanacak ve firmanın web sitesine link verilecektir.

Konferans web sitesinde “Gümüş Sponsor” başlığı
altında (firmanın resmi logosu ile) 50 kelimelik tanıtıcı yazı
yalınlanacak ve firmanın web sitesine link verilecektir.

Sanal Kongre Çantalarına firmaya ait
kurumsal broşür entegre edilmesi

2 Adet

1 Adet

–

Ücretsiz Konferans Katılım Hakkı

5 Adet

4 Adet

3 Adet

100.000,00 ₺ + KDV

75.000,00 ₺ + KDV

50.000,00 ₺ + KDV

Hoş Geldiniz Alanı Görsel Sponsorluk Alternatifleri

Hoş Geldiniz Alanı Görsel Sponsorluk Alternatifleri
Yatay Orta Video Alanı
Hoş geldiniz alanında yer alan yatay
büyük plazma ekranda firma tanıtım filmi
oynatılacaktır. Tıklandığında video tam ekran
olarak açılabilecektir.
**Stant sponsorluğu yapan firmalara
verilebilecektir. Stantlara direkt
yönlendirme yapılabilecektir.

35.000
₺ + KDV

Yatay Yan Video Alanları
Hoş geldiniz alanında yanlarda yer alan yatay
büyük plazma ekranda firma tanıtım filmi
oynatılacaktır. Tıklandığında video tam ekran
olarak açılabilecektir.
**Stant sponsorluğu yapan firmalara
verilebilecektir. Stantlara direkt
yönlendirme yapılabilecektir.

25.000
₺ + KDV

Dikey Video Alanları
Hoş geldiniz alanında yer alan dikey büyük plazma ekranda firma tanıtım filmi oynatılacaktır.
Tıklandığında video tam ekran olarak açılabilecektir.
**Stant sponsorluğu yapan firmalara verilebilecektir. Stantlara direkt yönlendirme yapılabilecektir.

25.000
₺+KDV

Hoş Geldiniz Alanı Görsel Sponsorluk Alternatifleri

Logo Alanları
Hoş geldiniz alanında yer alan oturma gruplarının üzerinde yer alan ve saat yönünde hareket eden firma tanıtım
ekranlarından birine firma veya ürün logosu eklenecektir (iki logo).
Firma ya da ürün logosuna tıklandığında firmanın stant alanına yönlendirme yapılacaktır.

20.000
₺+KDV

Stant Alanı Sponsorluk Alternatifleri
D Grubu Stant Paketi
Sanal Konferans Merkezi içerisinde bulunan stant
alanında D grubu alan tahsis edilecektir.
Bu alanda;
• Sunulan D grubu stant tasarım alternatiflerinden
seçerek standınızı oluşturabilirsiniz.
• Pakete 1 firma temsilcisi (stant görevlisi) dahildir.
• Firma veya ürün tanıtım broşürlerinizi paylaşabilirsiniz.
(1 adet pakete dahildir.)
• Standınıza yerleştirilecek plazma TV’ler aracılığıyla
firma veya ürün tanıtım videolarınızı gösterebilirsiniz.
(1 adet pakete dahildir)
• Ürün ve cihazlarınızın kullanıldığı demo uygulamaları
gerçekleştirebilirsiniz. (sponsorluk seçeneklerini
inceleyiniz)
• Konferansın aktif olduğu saatlerde standınızda görevli
firma temsilcisi ile standınızı ziyaret eden katılımcılar
birebir yazılı görüşmeler yapılmasını sağlayabilirsiniz.

25.000
₺ +KDV

Stant Alanı Sponsorluk Alternatifleri
C Grubu Stant Paketi
Sanal Konferans Merkezi içerisinde bulunan stant
alanında C grubu alan tahsis edilecektir.
Bu alanda;
• Stant alanında D grubu stantlarından önce seçim ve
daha önde yer alma olanağı sağlanacaktır.
• Sunulan C grubu stant tasarım alternatiflerinden
seçerek standınızı oluşturabilirsiniz. C grubu stant
tasarımları, stand alanında D grubundan daha büyük
alan tahsis edilecektir.
• Pakete 2 firma temsilcisi (stant görevlisi) dahildir.
• Firma veya ürün tanıtım broşürlerinizi paylaşabilirsiniz.
(2 adet pakete dahildir.)
• Standınıza yerleştirilecek plazma TV’ler aracılığıyla
firma veya ürün tanıtım videolarınızı gösterebilirsiniz.
(2 adet pakete dahildir)
• Ürün ve cihazlarınızın kullanıldığı demo uygulamaları
gerçekleştirebilirsiniz. (sponsorluk seçeneklerini
inceleyiniz)
• Konferansın aktif olduğu saatlerde standınızda
görevli firma temsilcisi ile standınızı ziyaret eden
katılımcılar birebir yazılı görüşmeler yapılmasını
sağlayabilirsiniz.

40.000
₺ +KDV

Stant Alanı Sponsorluk Alternatifleri
B Grubu Stant Paketi
Sanal Konferans Merkezi içerisinde bulunan stant
alanında B grubu alan tahsis edilecektir.
Bu alanda;
• Stant alanında C ve D grubu stantlarından önce seçim
ve daha önde yer alma olanağı sağlanacaktır.
• Sunulan B grubu stant tasarım alternatiflerinden
seçerek standınızı oluşturabilirsiniz. B grubu stant
tasarımları, stand alanında C ve D grubundan daha
büyük alan tahsis edilecektir.
• Pakete 3 firma temsilcisi (stant görevlisi) dahildir.
• Firma veya ürün tanıtım broşürlerinizi paylaşabilirsiniz.
(3 adet pakete dahildir.)
• Standınıza yerleştirilecek plazma TV’ler aracılığıyla
firma veya ürün tanıtım videolarınızı gösterebilirsiniz.
(3 adet pakete dahildir)
• Ürün ve cihazlarınızın kullanıldığı demo uygulamaları
gerçekleştirebilirsiniz. (sponsorluk seçeneklerini
inceleyiniz)
• Konferansın aktif olduğu saatlerde standınızda
görevli firma temsilcisi ile standınızı ziyaret eden
katılımcılar birebir yazılı görüşmeler yapılmasını
sağlayabilirsiniz.

60.000
₺ +KDV

Stant Alanı Sponsorluk Alternatifleri
A Grubu Stant Paketi
Sanal Konferans Merkezi içerisinde bulunan stant alanında A grubu
alan tahsis edilecektir.
Bu alanda;
• Stant alanında B, C ve D grubu stantlarından önce seçim ve daha
önde yer alma olanağı sağlanacaktır.
• Sunulan A grubu stant tasarım alternatiflerinden seçerek
standınızı oluşturabilirsiniz. A grubu stant tasarımları, stand
alanında B, C ve D grubundan daha büyük alan tahsis edilecektir.
• Sunulan stant tasarım alternatiflerinden seçerek standınızı
oluşturabilirsiniz.
• Pakete 4 firma temsilcisi (stant görevlisi) dahildir.
• Firma veya ürün tanıtım broşürlerinizi paylaşabilirsiniz. (4 adet
pakete dahildir.)
• Standınıza yerleştirilecek plazma TV’ler aracılığıyla firma veya
ürün tanıtım videolarınızı gösterebilirsiniz. (4 adet pakete
dahildir)
• Ürün ve cihazlarınızın kullanıldığı demo uygulamaları
gerçekleştirebilirsiniz. (sponsorluk seçeneklerini inceleyiniz)
• Konferansın aktif olduğu saatlerde standınızda görevli
firma temsilcisi ile standınızı ziyaret eden katılımcılar
birebir yazılı görüşmeler yapılmasını sağlayabilirsiniz.

90.000
₺+KDV

Stant Alanı Sponsorluk Alternatifleri
Özel Dizayn Stant Tasarımı
Temel Stant Paketi dahilinde tarafınıza sunulacak stant
alternatiflerinden seçmek yerine fiziksel konferanslarda
kullandığınız stant tasarımınızı birebir sanal
konferansımıza entegre ederek fark yaratabilirsiniz!
Not: İstenen görselin özellikleri tarafınıza iletilecek
olup, fiziksel konferanslardaki stant tasarımınızı yapan
firmadan görseli düzenlemesini istemeniz yeterli
olacaktır. Çizimin tarafımızca yapılmasını isterseniz
ayrıca ücretlendirilecektir.

50.000
₺ +KDV

Stant Demo Alanı
Standınızda yer alacak özel odada günün belirli
saatlerinde uygulamalar yapabilir, özel eğitim
faaliyetlerine yer verebilir, alanında uzman eğiticilerle
katılımcıları bir araya getirebilirsiniz.
Konferans web sitesinde ve sanal konferans
alanında demolarınızın yapılacağı gün ve saatler ilan
edilecektir.

50.000

₺ + KDV/Gün

Program Sponsorluk Alternatifleri
Atölye Çalışmaları Sponsorluğu
Atölye Çalışmalarına maksimum 50 kişilik katılım kabul
edilecektir. Belirtilen tutar yarım günlük atölye çalışması
içindir.Program içeriğini sponsor fiirma belirleyecek olup,
program içerisinde firma tanıtımına izin verilmeyecektir.
Program, atölye eğitim çalışması içeriğinde
hazırlanacaktır. Programa son onayı Yönetim Kurulu
verecektir. Sponsor firmanın logolarının bulunduğu ekran
çalışmaları yapılacaktır. Birden fazla atölye çalışmaları
sponsorluğu alınabilir.

45.000
₺ +KDV

Oturum Arası Video Sponsorluğu
Program dahilinde program aralarında sponsor firmanın
1 dakikalık tanıtım videosu oynayacaktır. Bu videoya
istinaden katılımcılara tek soru sorulacaktır.
Talebe istinaden simultane tercüme, online oylama,
anket ve tüm katılımcılara push mesaj gibi hizmetler
sağlanabilecektir.

25.000
₺ +KDV

Diğer Sponsorluk Alternatifleri

Maestro ile Sohbet Sponsorluğu

30.000
₺+KDV

Diğer Sponsorluk Alternatifleri
Program ve Sosyal Aktivite
Duyuru Sponsorluğu
Firmanız sponsorluğunda düzenlenecek
program ve ya sosyal aktiviteler
için hazırlanan program e-duyuru
formatında kayıt olan tüm katılımcılara
gönderilecektir.

25.000
₺+KDV

Jenerik Sponsorluğu
Konferans Sekretaryası’nın uygun gördüğü oturum aralarında
ana toplantı salonlarındaki ekranlarda yer alacak jeneriklerde
firmanın tam ekran tanıtımı da diğer görsellerle birlikte
dönecektir.

50.000

₺ + KDV/Gün

Diğer Sponsorluk Alternatifleri

SMS Gönderimi
Oturumlar Düzenleme kurulu onayı alınarak, konferans katılımcılarına Sponsor
firmanın belirleyeceği içerik ile SMS gönderimi yapılacaktır. İsteğe bağlı olarak
konferans öncesi ve konferans sırasında hatırlatma mesajı iletilebilir.

7.500

₺+KDV

E-Mailing Gönderimi
Düzenleme kurulu onayı alınarak, potansiyel konferans katılımcılarına sponsor
firmanın belirleyeceği içerik ve görsel e-mail gönderimi yapılacaktır. İsteğe bağlı
olarak konferans öncesi ve konferans sırasında bilgilendirme ve hatırlatma maili
iletilebilir.

7.500

₺+KDV

Diğer Sponsorluk Alternatifleri

Konferans Gezgini Sponsorluğu
Konferans program ve sosyal programı kapsamında toplantı salonlarına en çok
katılan katılımcılara Konferans Gezgini hediyesi verilecektir. Hediyenin, sponsor
firma desteğiyle verileceği tüm duyurularda ilan edilecek, firmanın logosuna yer
verilecektir.

20.000
₺+KDV

Genel Sponsorluk
Genel sponsorluk, e-Konferansin teknik ve organizasyonel
maliyetlerinin karşılanması için kullanılacaktır. Sanal lobide
firma logosu yer alacaktır.

25.000
₺+KDV

KATILIM ve KAYIT

GEÇERLİLİK TARİHİ

BİREYSEL
KAYIT ÜCRETİ

Erken Kayıt Ücreti

17 Eylül 2021 tarihine kadar

1.062,00 ₺

Geç Kayıt Ücreti

17 Eylül 2021 - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında

1.475,00 ₺

Kayıt Ücreti - On site

Maestro'ya son 3 gün kala

2.242,00 ₺

Maestro ile Sohbet (toplantı katılımı yapanlara indirimli)

Sabit

2.360,00 ₺

Maestro ile Sohbet

Sabit

3.540,00 ₺

* Kayıt ücretlerine KDV dahildir.

LİDERLİK KONFERANSI KURALLARI ve İPTAL ŞARTLARI
• Sponsorluk ücretlerine KDV eklenecektir. T.C. Maliye Bakanlığı V.U.K. Kapsamında yapılacak değişiklikler
olması durumunda ilgili değişiklik konferans ücretlerine yansıtılacaktır.
• Kayıt ve sponsorluk ücretlerinin, konferansın resmi hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin
konferans organizasyon sekretaryasına e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
• Kayıtların kesinleşebilmesi için, ödeme dekontlarının, organizasyon sekretaryasına adresi üzerinden e-posta
olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İPTAL ŞARTLARI:
İptal talepleri Global Turizm Organizasyon Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı
olarak bildirilmeyen iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.
• 13 Ağustos 2021 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ve sponsorluk ücretlerinin %50’si iade
edilebilecektir.
• 13 Ağustos 2021 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
• 13 Ağustos 2021 tarihinden sonra kayıt iptalleri için sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.
Bütün iadeler konferans sonrasında yapılacaktır.

info@maestrocon.org

|

info@thecoachingcompany.com.tr
0 532 453 68 21

|

yesim.artum@globalturizm.com.tr

0 212 282 92 32

