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AGROFEST  için  SPONSORLUK – STAND  TEKLİFİ 

 

İlgiliye, 

 

Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü (THAE), Kozlukebir Belediyesi ve Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ile işbirliği içerisinde 26-27 Ekim 2019 

tarihlerinde Rodop ilinin Kozlukebir köyünde AGROFEST Tarım-Hayvancılık Festivali düzenleyecektir. 

Organizasyonun amacı, çiftçileri tarım sektörünün iş dünyasıyla bir araya getirmek ve tarım 

sektöründe faaliyet gösteren kişi ve işletmelerle bölge tarımının problemleri, bugünü, geleceği ve 

geliştirilmesine yönelik konferanslar-çalıştaylar düzenlemek. 

Festivale giriş ücretsiz ve halka açık olmakla birlikte katılımın oldukça büyük olması beklenmektedir, 

çünkü bu alanda böyle bir organizasyon bölgede ilk kez düzenlenecektir ve özellikle de yaz dönemi 

üretimlerinin büyük çoğunlukta olduğu bölgedeki üretimlerin sonlandırılmış olup satışların da tamamlandığı 

dönemde bu festival organize edilecektir. Program aşağıdaki gibi: 

 26 Ekim 2019, Cumartesi 

 11:00 – 20:00 : Kozlukebir futbol sahasında standlarda ürün sergileri 

 12:00 – 18:00 : Kozlukebir köyü belediye meclisi salonunda 

“Meyve ve Sebze Üretimleri” konferansları 

 19:00 – 22:00 : Kozlukebir futbol sahasında yerli sanatçıların konserleri 

 27 Ekim 2019, Pazar 

 11:00 – 20:00 : Kozlukebir futbol sahasında standlarda ürün sergileri 

 12:00 – 18:00 : Kozlukebir köyü belediye meclisi salonunda 

“Tütün, Endüstri ve Aromatik Bitkiler” konferansları 

 19:00 – 22:00 : Kozlukebir futbol sahasında ünlü sanatçının konseri 

Organizasyona aktif katılım için sunduğumuz sponsorluk ve stand paketleri seçenekleri aşağıda: 

S P O N S O R L U K L A R  –  S T A N D L A R 

Χ 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 5 Χ 6 Χ 7 

Tam 

Paket : 

 Bütün tanıtım ve afişlerde 

belirtilmesi ve 

gösterilmesi  

 Konser sahnesinde 

belirgin bir şekilde 

gösterilmesi 

 Panosunun futbol sahası 

girişine yerleştirilmesi 

 Plaket verilmesi  

 Pazar günkü 

konferansta yarım 

saatlik tanıtım 

 18x18 m. stand alanında 

ürünlerin sergilenmesi 

Stand + 

Büyük Sponsor : 

 Bütün tanıtım ve 

afişlerde belirtilmesi 

ve gösterilmesi  

 Konser sahnesinde 

belirgin bir şekilde 

gösterilmesi 

 Panosunun futbol 

sahası girişine 

yerleştirilmesi 

 Plaket verilmesi 

 18x18 m. stand 

alanında ürünlerin 

sergilenmesi 

Tanıtım + 

Büyük Sponsor : 

 Bütün tanıtım ve 

afişlerde belirtilmesi 

ve gösterilmesi  

 Konser sahnesinde 

belirgin bir şekilde 

gösterilmesi 

 Panosunun futbol 

sahası girişine 

yerleştirilmesi 

 Plaket verilmesi 

 Pazar günkü 

konferansta yarım 

saatlik tanıtım 

Büyük 

Sponsor : 

 Bütün tanıtım 

ve afişlerde 

belirtilmesi ve 

gösterilmesi  

 Konser 

sahnesinde 

belirgin bir 

şekilde 

gösterilmesi 

 Panosunun 

futbol sahası 

girişine 

yerleştirilmesi 

 Plaket 

verilmesi 

Sponsor : 

 Bütün 

afişlerde 

gösterilmesi 

 Konser 

sahnesinde 

bayrak ile 

gösterilmesi 

38–42 

Standlar : 

 18x18 m. 

alanda 

ürünlerin 

sergilenmesi 

 Futbol 

sahası 

içerisindeki 

büyük 

standlar 

12–37 

Standlar : 

 15x7 m. 

alanda 

ürünlerin 

sergilenmes

i 

 Futbol 

sahası 

içerisindeki 

standlar 

1200 € 1000 € 800 € 500 € 300 € 500 € 200 € 
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 Kozlukebir futbol sahası çift saha olmakla birlikte tamamıyla çit ile kapalı bir alana sahiptir ve burada 

yapılan planlama sayesinde, bütün katılımcılar sadece tek bir giriş kapısından girerek ve bütün standları 

dolaşarak konser alanına ulaşabileceklerdir. Ayrıca, Cumartesi gecesi de dahil olmak üzere bütün 

organizasyon süresi boyunca futbol sahasında güvelik görevlisi yer alacaktır. 

 Kozlukebir futbol sahasındaki standların yerleri ayırt edici çizgilerle belirlenecek ve bütün stantlara 

elektrik sağlanacaktır. Stand yerlerini kiralayanlar kendi alanlarının dekorasyonu ve donanımı ile 

sorumlu olacaklardır. 

 

 

Sponsorluk ve stand paketleriyle veya daha detaylı bilgi almak için ilgilenenleri bizimle iletişime 

geçmelerini öneriyoruz,  Tel. +30 2531 304 298,  +30 694 878 5259,  +30 697 282 8241. 
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