Değerli Ticari Katılımcılar;
HUMED olarak 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Panora Sanat
Merkezi’nde “YIKICI INOVASYON BLOK ZİNCİR” teması ile zirvemizi
düzenleyeceğiz. Adı geçen organizasyon bünyesinde yurt içinden gelecek
olan çok değerli konuşmacımız olacaktır. Ekonomist Erkin Şahinöz çok
kıymetli deneyimleri ile bizlerle birlikte olacaklar.
Katılımcı sayısının 250 civarında olacağı zirvemizin açılış saati 18.00 olup,
oturum saat 20.30’a kadar devam edecektir. Başkentliler ile buluşacak olan
bu özel organizasyonumuzun reklam ve tanıtım faaliyetleri de 29 Nisan
2019 tarihinde başlayacaktır.
Farklı sektörlerden değerli temsilcilerimiz, günümüzde reklama ve
tanıtıma verilen önem ve ayrılan bütçeler göz önünde bulundurulduğunda
böylesine değerli bir organizasyonda çok daha küçük bütçeler ile firma
reklam ve tanıtımınızı yapma imkanını bulabilirsiniz.
Organizasyon Komitesi olarak ekte sunulan reklam tanıtım ve sponsorluk
hizmetleriyle ilgili beklentilerimize ilgi göstereceğinize inanarak, katkı ve
desteklerinize şimdiden teşekkür eder, yanıtınızı bir an önce beklediğimizi
belirterek sevgi ve saygılarımızı sunarız.
GENEL BİLGİLER
Organizasyon Yeri
PANORA
Sanat Merkezi
Organizasyon Tarihi:
23 Mayıs 2019
Organizasyon Saati:
18:00-20:30
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ANA SPONSORLUK

2.500-TL + KDV

Ana Sponsorluk Sayısı

1 kuruma verilecektir.

İstenilen Olanaklar

Zirvenin lojistik ve organizasyon
masraflarının maddi destek şeklinde
karşılanması.

Sunulacak Olanaklar

Sponsor firmanın logosu aşağıda
belirtilen basılı malzemede
kullanılacaktır.
• 5 adet program davetiyesi
• Tüm basın ilanlarında,
• Basına dağıtılacak dosyalarda,
• Basın bültenlerinde
• Tüm poster afişlerde
• Dijital broşürlerde
• Davetiyelerde,
• Program broşüründe,
• Ana Sponsor olarak lanse edilmesi.

DESTEK SPONSORLUK

1.000-TL + KDV
İstenen desteğe göre sunulacak imkanlar değişebilir.

İstenilen Olanaklar

Zirvenin lojistik ve organizasyon
masraflarının maddi destek şeklinde
karşılanması

Sunulacak Olanaklar

Sponsor firmanın logosu aşağıda
belirtilen basılı malzemede
kullanılacaktır.
• 2 adet program davetiyesi
• Program Broşüründe ve etkinlik
davetiyesinde,
• Destek Sponsoru olarak lanse
edilmesi.

ÖDEME KOŞULLARI
Sponsorluk için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2019’dur. Stand tahsisinin
yapılabilmesi için ödemelerin 20 Mayıs 2019’a kadar yapılması
gerekmektedir.
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STAND ve SPONSORLUK SÖZLEŞME TALEP FORMU
1- FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………
Adres: ………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………….......……………………
Telefon: ………………………………………………………........….............………… Faks:……………….............………………………………………….............…………
E-posta: ……………………………………………………...……@ ……………………………………….........................................................………………….............…………
Şirketi Temsile Yetkili Kişi, Ünvanı:
…………………………………………………………...............…………….............…………….............……………………………………………………………………...............…………

Stand ve/veya Sponsorluk için Koordinasyon Kontağı, Ünvanı:
…………………………………………………………...............…………….............…………….............……………………………………………………………………...............…………

2- SPONSORLUK TALEP BİLGİLERİ
Tercih Edilen Sponsorluk Türü:
…………………………………………………………...............…………….............…………….............……………………………………………………………………...............…………

3- TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ:
BANKA HAVALESİ ( )

FİRMA ÇEKİ ( )

HÜMED adına
SÜHEYLA DEMİR
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0 553 510 1197

ERKİN ŞAHİNÖZ
İstanbul doğumlu olan Erkin Şahinöz, lisans
eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina
Mühendisliği’nde tamamlamıştır. ABD’de
University of Nebraska’da burslu olarak önce
MBA yapmış sonra da aynı üniversitede ekonomi
üzerine yüksek eğitimini tamamlamıştır.
Şahinöz, 2002 yılında Nebraska eyaletinin
en başarılı genç iş adamı ödülüne layık
görülmüştür. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma
Asistanı olarak başlamış, 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal
danışmanlık şirketi Business Development Center’da bankalardan reel
sektöre çok farklı sektör ve işkollarındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır.
Danışmanlık yaptığı firmalar arasında First National Bank of Omaha,
Oberon Entertainment Properties, American Title, Ashley Furniture ve
Ryan Enterprises bulunmaktadır.
2002 yılında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak
transfer edilmiştir. Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının
faiz değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED’e
Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır.
2007 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Yurtiçi Kargo’yu da bünyesinde barındıran
Arıkanlı Holding’te Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme bölümünü
kurmuştur. 2009 yılında Avusturya’nın en büyük bankası Erste Bank’ın
Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. Türkiye operasyonlarını sıfırdan
kurarak Türkiye’de yatırımı olan yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara
brokerage/yatırım bankacılığı hizmeti vermiştir. Birçok firmanın kurumsal
finansman, halka arz süreçlerini yönetmiştir.
Şahinöz, Dünya Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede
köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca NTV, CNN Türk, TRT Haber, TGRT gibi
TV kanallarında düzenli olarak ekonomi ve piyasa yorumculuğu yapıyor.
Ayrıca Eylül 2018’den beri Tele 1’de Ekoparazit programını yapmaktadır.
Başta İstanbul Sanayi Odası (İSO) olmak üzere birçok kurumun da Strateji/
İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda
bankalara ve reel sektör firmalarına çok çeşitli alanlarda eğitimler veriyor
ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. Aksa Enerji’nin de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak hizmet veriyor.
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