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Corporate Stars, Türkiye'nin en iyi
markalarını bir araya getiren sosyal
bir iş platformudur.
 
Corporate Stars her yıl Türkiye'nin en
iyi kurumsal firmalarını bir araya getirir.
Oluşturduğu sinerji ile markalar arası
ilişkilerin inşası, en iyi tedarikçilerle
buluşma, ilişkilerin geliştirilmesi ile
yeni iş potansiyelleri oluşturmayı 
hedefler. 

Bu katılımcılar için iş potansiyellerini
arttırmak, birlikte keşfetmek ve keyifli
paylaşımlarla işlerine yeni bakış açıları
getirmek demektir. Projeleri, işlerini 
daha iyiye taşıyacak paylaşımlar, 
birliktelikler anlamına gelir. 



YILDIZ MARKALAR
ANTALYA’DA

“Corporate Stars Zirve 2022”
Rixos Sungate’te en iyileri 

buluşturuyor. 

Bu yıl en iyiler 18-22 Kasım 2022 tarihleri 
arasında, Antalya’nın yıldızı Rixos Sungate’te 
buluşuyor.

“Corporate Stars Zirve 2022” Türkiye’nin 
kurumsal seyahatve etkinlik alanında en üretken 
yıldız markalarının, CEO ve üst düzey yöneticilerini 
etkinlik kapsamında ağırlayacaktır.

Bu önemli kişilerle bire bir görüşme fırsatını 
yakalamak üzere Türkiye’nin en iyi otel, havayolu 
şirketi, etkinlik şirketleri, ses ışık, organizasyon 
şirketi, mekan tasarımcıları, teknoloji devi en iyi 
marka ve tedarikçiler stant-larında yerini alacaktır. 
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Dört gün boyunca gündüzleri Kongre, toplantı, teşvik seyahatlerine yeni 
bakış açıları getirecek, ışık tutacak çeşitli forum, panel, B2B görüşmeler 
ve konferanslarda bir araya gelecek olan katılımcılar ve ziyaretçiler, 
akşamları ise eğlenceli tematik partilerde günün stresini ve 
yorgunluğunu atma şansı bulacaktır.

Market Palace'da tanıtımları yapılacak Türkiye'nin en iyi markaları.
 
Markaların Kongre toplantı organizasyonları için hizmet verecek 
Türkiye'nin alanında en iyi hizmet tedarikçi markaları Marketpalace'da 
stantlarında yerlerini alıyor. Böylece katılımcılar son teknolojiler, 
yenilikler, alternatif etkinlik unsurları ve bunları sunan şirket yetkilileri ile 
birebir iletişim şansı yakalayabilmektedir.

Katılımcılar organizasyon öncesi 
mobil uygulama ile randevularını 
alıp istedikleri marka ve kilşilerle 
özel toplantılarını gerçekleştirme 
imkanı ile birlikte iş ve yakın ilişki 
kurma fırsatı buluyor.



 Her gece farklı bir etkinliğe sahne olacak “Corporate Stars 2022”
sosyal bir platform oluşturarak, farklı konsept ve temalarda
alanında uzman firmalarca dizayn edilen geceler, yaratıcı fikir
önerileri sunuyor. 



         

BÜYÜK BIR IS POTANSIYELI
“CORPORATE STARS 2022” Türkiye’nin şirket geceleme
sayılarında ülkenin en üretken 200 firmasını bir araya getirecektir.

Bu çok büyük bir iş potansiyeli anlamına gelmektedir. Doğru ilişki
yönetimi ile yaratılabilecek iş hacmi çok büyük olacaktır.

Türkiye’nin en iyileri
söylemiyle ilerleyecek olan 
“Corporate Stars Zirve
2022” iletişimi, markanın
imajına doğru ve olumlu
katkıları sağlayacaktır.

Türkiye’nin en iyi
şirketlerinin üst düzey
yetkilileri ile tanışma,
tesisi ve markayı en

iyi şekilde idafe etme,
sunma şansı.

Organizasyonda yürütülecek PR
faaliyetleri ve medya yansımaları 
iş dünyasının ve sektörün dikkatini 
çekecektir.
Sonucunda sağlanması beklenen
basın eşdeğer rakamı en yüksek
olacaktır.



ÜRÜN VE HIZMET
SPONSORLUKLARI



Check in esnasında CORPORATE STARS
ZİRVE 2022'ye katılan tüm ziyaretçilere 
üzerinde Sponsor logosunun ve 
CORPORATE STARS logosunun birlikte yer 
aldığı yaka kartı verilir. 

• Sponsor firmanın logosu yaka kartının 
önünde ve arkasında, ip üzerinde yer alır. 

• Firma logosunun diger sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.

Sponsorluk Bedeli 25.000 TL+KDV'dir. 



CORPORATE STARS ZİRVE 2022'ye katılan 
tüm ziyaretçilere verilecek oda kartları 
üzerinde sponsor firma görseli ve logosu 
uygulanacaktır. 

• Sponsor firma CORPORATE STARS ile 
görüşerek, kendi kart kaplarını da 
organizasyona vererek kullanımı isteyebilir.
• Firma logosunun diger sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.

Sponsorluk Bedeli 15.000 TL+KDV'dir. 



Sponsor, CORPORATE STARS ZİRVE 2022 
iletişiminde binlerce katılımcı ve 
profesyonele gönderimi yapılacak, 
E-bültenlerde banner kullanımı hakkı elde 
eder.

• Salonda yer alacak panoda ve sahnede 
sponsor logoları ile birlikte logo kullanım 
hakkı.
• Firma logosunun diger sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.
 Sponsorluk Bedeli 20.000 TL+KDV’dir



• Sponsor, Zirve surecinde gerçekleştirilecek 
etkinlik, temalı gece ve partilerden birisine 
sponsor olabilecektir. Etkinlik içerikleri ile 
ilgili detaylı dosya ayrıca sunulucaktır. 
• Sponsor Firma etkinliğe ismini verme, isim 
koyma hakkına sahip olacaktır. 
Organizasyonun web sitesinde ve 
iletişiminde etkinlik bu isim ile anılacaktır.
• Etkinlik alanında 10 m2 stant kurabilir. 
Stant tasarımları ve konsepti belirleme ve 
kendi stantlarını da kurma hakkına sahip 
olacaktır.
 

• Salonda yer alacak panoda ve sahnede sponsor logoları ile birlikte logo 
kullanım hakkı.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.

Sponsorluk Bedeli 60.000 TL+KDV'dir.  



GALA YEMEGI
SPONSORLUGU

• Gala Yemeği Sponsoru, Gala gecesine 
ismini verme, isim koyma hakkına sahip 
olacaktır.
• Organizasyonun web sitesinde ve 
iletişimde etkinlik bu isimle anılacaktır.
• Gala Yemeğinin düzenleneceği alanda, 
ölçüleri organizasyonca belirlenip ayrıca 
bildirilecek alan ve ölçülerde rekram alanı 
kullanım hakkı.
• Salonda yer alacak panoda ve sahnede 
sponsor logoları ile birlikte logo kullanım 
hakkı.
• Salonda yer alacak panoda ve sahnede 
sponsor logoları ile birlikte logo kullanım 
hakkı.

• Gecede program akışına göre, Organizasyonca belirlenecek sürede konuşma 
hakkı.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.

Sponsorluk Bedeli 150.000 TL+KDV'dir.  
  



ÖGLE YEMEGI
SPONSORLUGU

Seçilecek katılımcılarla, özel bir yemek 
organizasyonu sponsorluğudur. 

• Sponsor firmaya birebir ilişki inşa etme 
şansı verir. Yemek organizasyonu hakkında 
tüm detaylar ve bütçe, katılımcı sayısına ve 
kimliğine göre sponsor firmaya 
sunulucaktır.
• Sponsor bu özel alandaki görsel basılı 
malzeme kullanımı hakkı elde eder. 
• emeğin düzenleneceği alanda, ölçüleri 
organizasyonca belirlenip ayrıca bildirilecek 

• Firma logosunun diğer sponsorlarla birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 30.000 TL+KDV'dir.  



Oturum Sponsoru;

• Oturuma ismini verme, isim koyma hakkı,
• Oturumda markayı temsilen 1 konuşmacı 
ile konuşma hakkı,
• Oturumun yapılacağı salonda 
organizasyon tarafından belirlenecek 
branding alanı kullanım hakkı,
• Oturumun yapılacağı salonun sahnesinde 
yer alacak organizasyon görselinde, Oturum 
Sponsoru olarak Logo kullanım hakkına 
sahip olacaktır.

• Firma Logosunun diğer sponsorlarla birlikte www.corporatestars.com.trweb 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 25.000 TL+KDV'dir.  
  



• Toplantıların, konferansların gerçekleşeceği 
solanlara Sponsor Firmanın isim-marka 
sponsorluğu yapmasıdır.
• Salonda, girişte Organizasyonca 
belirlenecek blçülerde logo alanı kullanım 
hakkı.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla birlikte 
www.corporatestars.com.tr web sayfasında 
yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 10.000 TL+KDV'dir. 



• CORPORATE STARS ZİRVE 2022’de 
katılımcılara dağitılıcak, organizasyona ait 
Rehber Kitapçık, Ajanda, Not kağıdı, Kalem 
vb. basılı malzemelerde logo ve veya reklam 
alanı kullanım hakkıdır. 
• Firma logosunun diğer sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.trweb 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 30.000 TL+KDV'dir. 



• CORPORATE STARS ZİRVE 2022’de 
katılımcılara dağitılıcak, veya isteğe göre 
odalarına bırakılacak POP malzemeleri 
sponsorluğudur. Üretim ve organizasyona 
teslimi sponsor firma yükümlüğünde 
olacaktır.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.trweb 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 25.000 TL+KDV'dir. 



Sponsor, organizasyon alanı 
yönlendirmelerinde kullanılacak tüm 
yönlendirme tabelalarında CORPORATE 
STARS ZiRVE 2022 ile birlikte yer alır. 
• Firma logosunun diğer sponsorlarla birlikte 
www.corporatestars.com.trweb sayfasında 
yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 15.000 TL+KDV'dir. 



• Katılımcıların fotoğraf çektirmek için 
kullanacakları alan için verilen 
sponsorluktur.
• Fonda kullanılıcak görsel alanının da 
organizasyon ile birlikte logo kullanım hakkı.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.trweb 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 25.000 TL+KDV'dir. 



• CORPORATE STARS ZİRVE 2022 mobil 
aplikasyonunda sponsor firmaya banner 
alanı verilecektir. Sponsor Firma bu sayede 
organizasyon öncesi, esnasında ve 
sonrasında etkin tanıtım sağlayabilecektir.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla 
birlikte vwvw.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması. 

Sponsorluk Bedeli 40.000 TL+KDV'dir. 



• Organizasyonda farklı noktalarda 
kurulacak dijital ekranların sponsorlugudur. 
Sponsor dijital ekranlar ana sayfada banner 
kullanabilir.
• Firma logosunun diğer sponsorlarla 
birlikte www.corporatestars.com.tr web 
sayfasında yer alması.

Sponsorluk Bedeli 25.000 TL+KDV'dir. 



TESEKKÜRLER

sponsor@corporatestars.com.tr


