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DAVET INVITATION

2023

IPETGAS 2023, International Petroleum and Natural Gas Congress and 
Exhibition of Türkiye is going to held by the Turkish Association of Petroleum 
Geologists, the UCTEA Chamber of Petroleum Engineers and the Chamber of 
Geophysical Engineers of Türkiye between 27-29 September 2023 in Ankara 
on the 100th anniversary of the establishment of the Republic of Türkiye. The 
aim of IPETGAS'23 is to bring together the three disciplines, investors and 
service companies of the petroleum industry in an outstanding atmosphere. 
In this scientific feast; recent innovations in onshore and offshore petroleum 
and natural gas exploration of our country and their extension in neighboring 
countries will be shared, infrastructure and strategies will be discussed, and 
developments in renewable energy sources will be evaluated by experts. In 
addition to the oral presentations of experts from all disciplines, 
distinguished keynote speakers will enlighten the participants in a broad 
perspective. Our students are our future! Students from three disciplines will 
be able to deliver oral presentations and best presentations will be rewarded. 
The shareholders of the market will have a chance to introduce their 
technologies and products in exhibition. Pre-congress courses will 
contribute to the competency of our colleagues. The General Directorate of 
Mining and Petroleum Affairs (MAPEG) as the regulatory body of the 
petroleum industry will inform the investor of the market about the 
exploration opportunities of our country.
In the exhibition area, our national petroleum company, Turkish Petroleum 
Corporation (TPAO), exploration and production companies and General 
Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) will be able to discuss 
new collaborations with service providers.
Türkiye is strategically located between the Middle East and the Caspian 
region, which has rich hydrocarbon reserves, and Europe, whose 
consumption is heavily dependent on imports. As a result of this 
geographical location and the increasing onshore and offshore exploration 
activities in recent years, many onshore discoveries have been made as well 
as the natural gas discovery in the Black Sea. These discoveries have shown 
onshore and offshore opportunities and potential of our country and enabled 
our country to be become the focus of interest for new investors. Türkiye, 
with its four fleets of ultra-deep-sea drilling and two seismic vessels, is the 
only country that can conduct exploration in the Mediterranean and Black 
Seas with its own means. In addition, the security problem and instability 
created by the Ukraine-Russia war in the north of the Black Sea have further 
strengthened Türkiye's position in the energy supply security of the European 
Union countries.
IPETGAS’23 will be held in Ankara, the capital of our Republic and the 
headquarters of the oil industry. Ankara Province has been continuously 
inhabited since the Bronze Age. The museums in the city keep alive many 
cultures that have passed and lived from Anatolia such as Hittites, Phrygians, 
Lydians, Persians, Romans, Byzantines, Seljuks and Ottomans. Ankara also 
stands out for its social and cultural activities, authentic shops and a large 
number of first class restaurants and hotels.
On behalf of the Organizing Committee of the International Petroleum and 
Natural Gas Congress and Exhibition of Türkiye (IPETGAS'23), we would like 
to invite you to present papers and participate in the congress that will be 
held in Ankara on 27-29 September 2023. Your participation will increase the 
technical and social quality of our congress.
Your participation in the feast of the Turkish petroleum industry will honor us 
on the 100th anniversary of our Republic of Türkiye.

On Behalf of the Organizing Committee
Ismail Bahtiyar
President

Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 
2023), Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Petrol Mühendisleri 
Odası ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından 27-29 Eylül 2023 
tarihleri arasında Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında 
“Denizinde, dağında, taşında Cumhuriyetimiz 100 yaşında” sloganı ile 
düzenlenecektir. IPETGAS'23'ün amacı, petrol endüstrisinin üç disiplinini, 
yatırımcıları ve servis firmalarını seçkin bir atmosferde buluşturmaktır. Bu 
bilimsel şölenimizde; Ülkemizin kara ve deniz alanları ile bunların uzantısı 
komşu ülkelerde petrol ve doğalgaz aramacılığında son dönemdeki 
bulgular paylaşılacak, altyapı ve stratejiler tartışılacak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarındaki gelişmeler uzmanlarca değerlendirilecektir. Her 
disiplinden uzmanların özgün sözlü ve poster sunumları yanında seçkin 
davetli konuşmacılar da geniş perspektiften katılımcıları aydınlatacaklar. 
Geleceğimiz, her üç disiplinden öğrencilerimiz için sunum fırsatı 
sağlanacak ve en iyi sunumlar ödüllendirilecektir. Kongremiz sergi alanında 
endüstrimizin çözüm ortakları, teknoloji ve ürünlerini sergileme fırsatı 
bulacaklardır. Kongremiz öncesinde tam günlük kurslar ile 
meslektaşlarımızın yetkinliklerine katkı sunulacaktır. Petrol endüstrisi 
düzenleyici kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 
sergi alanımızda yatırımcılara ülkemizin arama fırsatları hakkında bilgiler 
verecektir. Milli Petrol Şirketimiz Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) başta olmak 
üzere, arama ve üretim şirketleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel 
Müdürlüklerimiz sergi alanımızda servis sağlayıcı firmalarla yeni 
işbirliklerini tartışabileceklerdir.
Türkiye, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip Ortadoğu ve Hazar bölgesi 
ile  tüketimi büyük ölçüde ithalata bağımlı olan Avrupa arasında stratejik bir 
konumda yer almaktadır. Bu coğrafi konumu ve son yıllarda kara ve deniz 
alanlarında ar tan arama faaliyetleri neticesinde Karadeniz'de 
gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi yanı sıra kara alanlarında da bir çok keşfe 
imza atmıştır. Bu keşifler ülkemizin kara ve deniz alanlarındaki fırsatları ve 
potansiyeli göstermiş, yeni yatırımcıların ilgi odağında yer almasını da 
sağlamıştır. Bugün Türkiye, dört ultra derin deniz sondaj ve iki sismik gemi 
filosu ile Akdeniz ve Karadeniz'de kendi imkanları ile aramacılık yapabilen 
yegâne ülkedir. Bunun yanında, Karadeniz kuzeyinde Ukrayna-Rusya 
savaşının oluşturduğu güvenlik sorunu ve istikrarsızlık, Avrupa Birliği 
ülkelerinin enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin konumunu daha da 
güçlendirmiştir. 
Kongremiz Cumhuriyetimizin başkenti ve petrol endüstrisinin karargâhı 
Ankara'da düzenlenecektir. Ankara ili, Tunç Çağı'ndan beri sürekli yerleşim 
görmüştür. Kentteki müzeler Hitit, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Anadolu'dan geçmiş ve yaşamış 
bir çok kültürü yaşatmaktadır. Ankara aynı zamanda bir çok sosyal ve 
kültürel aktivite, otantik mağazalar ve çok sayıda birinci sınıf restoran ve 
otel ile öne çıkmaktadır.
Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'nde 
(IPETGAS'23) Düzenleme Kurulu adına, sizleri 27-29 Eylül 2023 
tarihlerinde Ankara'da yapılacak konferansa bildiri göndermeye ve katılıma 
davet ediyorum. Katılımınız kongremizin teknik ve sosyal kalitesini 
artıracaktır. Cumhuriyetimizin 100.yılında 27 Eylül 2023 tarihinde Türkiye 
petrol endüstrisi şöleninde, katılmınız bizleri onurlandıracaktır.

İsmail Bahtiyar
Kongre Düzenleme Kurulu  Adına
Başkan
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Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'ne "Ana 
Sponsor" olarak destek verecek kurum/kuruluşlara aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır;

• Kongre ile ilgili basılacak duyurularda (önceden basılmış olanlar hariç), 
 Program Kitapçığı'nda, Kongre Bildiriler Kitabı'nda ve elektronik olarak  
 hazırlanacak malzemelerde Firma logosu yer alacaktır.
• Yazılı basına reklam verilmesi durumunda Firma logosu kullanılacaktır.
• Kongre duyurusu (önceden basılmış olanlar hariç) iç sayfasında, 
 Program Kitapçığı'nda ve Kongre Bildiriler Kitabı iç sayfalarında Firma 
 reklamı yer alacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere, Kongre 
 çantalarında Firma'nın tanıtım broşürü yer alacaktır.
• Firma logosu, Kongre'nin internet sitesinde yer alacak ve arzu edildiği 
 takdirde Firma'nın internet sitesine link verilebilecektir.
• Firma'ya Kongre'de Düzenleme Kurulu ile ortaklaşa belirlenecek bir 
 oturum başkanlığı yapma hakkı verilecektir.
• Kongre merkezi girişine asılacak afişte Firma logosu yer alacaktır.
• Ana Salon'da Firma logosu Kongre süresince kalacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 30 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

2• İstenmesi halinde sergi alanında 25 m   yer verilecektir.

Sponsorluk bedeli:...............................................100.000.-EURO+KDV

Following services will be provided to the Companies or enterprises 
thcontributing to the 21  International Petroleum and Natural Gas Congress 

and Exhibition of Türkiye as the "Diamond Sponsor" : 
     
• Printing the Company's logo in the Congress Brochures(excluding the 
 ones already published), Program Booklets, Abstract Book and the 
 digital materials,
• Displaying the Company's logo in the event of advertising in printed 
 media,
• Advertising the Company in the inner pages of the Congress Brochures 
 (excluding the ones already published), Program Booklets and Abstract 
 Book, 
• Placement of the Company's flyers inside the Congress Briefcase upon 
 request, whose expenses solely would belong to the Company,
• Inserting Company's logo on the Congress website and the link of 
 Company's website upon request,
• Entitling the Company with chairmanship of a session, mutually agreed 
 with the Organizing Committee.
• Printing the Company's logo on the banner which will be displayed at the 
 entrance of Congress venue.
• Keeping the Company's logo permanently in the main Congress Hall,
• Granting 30 free delegates registration for the Company.
• 25 sqm space shall be allotted upon request. 

Sponsorship fee:....................................................EURO 100.000+VAT

ANA SPONSOR MAIN SPONSOR

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'ne "Elmas 
Sponsor" olarak destek verecek kurum/kuruluşlara aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır;

• Kongre ile ilgili basılacak duyurularda (önceden basılmış olanlar hariç), 
 Program Kitapçığı'nda, Kongre Bildiriler Kitabı'nda ve elektronik olarak 
 hazırlanacak malzemelerde Firma logosu yer alacaktır.
• Yazılı basına reklam verilmesi durumunda Firma logosu kullanılacaktır.
• Kongre duyurusu (önceden basılmış olanlar hariç) iç sayfasında, 
 Program Kitapçığı'nda ve Kongre Bildiriler Kitabı iç sayfalarında Firma 
 reklamı yer alacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere, Kongre 
 çantalarında Firma'nın tanıtım broşürü yer alacaktır.
• Firma logosu, Kongre'nin internet sitesinde yer alacak ve arzu edildiği 
 takdirde Firma'nın internet sitesine link verilebilecektir.
• Firma'ya Kongre'de Düzenleme Kurulu ile ortaklaşa belirlenecek bir 
 oturum başkanlığı yapma hakkı verilecektir.
• Kongre merkezi girişine asılacak afişte Firma logosu yer alacaktır.
• Ana Salon'da Firma logosu Kongre süresince kalacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 20 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

2• İstenmesi halinde sergi alanında 12m   yer verilecektir.

Sponsorluk bedeli:.................................................50.000.-EURO+KDV

Following services will be provided to the Companies or enterprises 
thcontributing to the 21  International Petroleum and Natural Gas Congress 

and Exhibition of Türkiye as the "Diamond Sponsor" : 
     
• Printing the Company's logo in the Congress Brochures(excluding the 
 ones already published), Program Booklets, Abstract Book and the 
 digital materials,
• Displaying the Company's logo in the event of advertising in printed 
 media,
• Advertising the Company in the inner pages of the Congress Brochures 
 (excluding the ones already published), Program Booklets and Abstract 
 Book, 
• Placement of the Company's flyers inside the Congress Briefcase upon 
 request, whose expenses solely would belong to the Company,
• Inserting Company's logo on the Congress website and the link of 
 Company's website upon request,
• Entitling the Company with chairmanship of a session, mutually agreed 
 with the Organizing Committee.
• Printing the Company's logo on the banner which will be displayed at the 
 entrance of Congress venue.
• Keeping the Company's logo permanently in the main Congress Hall,
• Granting 20 free delegates registration for the Company.
• 12 sqm space shall be allotted upon request. 

Sponsorship fee:......................................................EURO 50.000+VAT

ELMAS DIAMOND
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Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'ne "Altın 
Sponsor" olarak destek verecek kurum/kuruluşlara aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır;

• Kongre ile ilgili basılacak duyurularda (önceden basılmış olanlar hariç), 
 Program Kitapçığı'nda, Kongre Bildiriler Kitabı'nda ve elektronik olarak 
 hazırlanacak malzemelerde Firma logosu yer alacaktır.
• Kongre duyurusu (önceden basılmış olanlar hariç) iç sayfasında, 
 Program Kitapçığı'nda ve Kongre Bildiriler Kitabı iç sayfalarında Firma 
 reklamı yer alacaktır.
• Firma logosu, Kongre'nin internet sitesinde yer alacak ve arzu edildiği 
 takdirde Firma'nın internet sitesine link verilebilecektir.
• Kongre merkezi girişine asılacak afişte Firma logosu yer alacaktır.
• Ana Salon'da Firma logosu Kongre süresince kalacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 15 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

2• İstenmesi halinde sergi alanında 6m   yer verilecektir.

Sponsorluk bedeli:.................................................30.000.-EURO+KDV 

Following services will be provided to the Companies or enterprises 
thcontributing to the 21  International Petroleum and Natural Gas Congress 

and Exhibition of Türkiye as the "Gold Sponsor" :

• Printing the Company's logo in the Congress Brochures (excluding the 
 ones already published), Program Booklets, Abstract Book and the 
 digital materials,
• Advertising the Company in the inner pages of the Congress Brochures 
 (excluding the ones already published), Program Booklets and Abstract 
 Book, 
• Inserting Company's logo on the Congress website and the link of 
 Company's website upon request,
• Printing the Company's logo on the banner which will be displayed at the 
 entrance of Congress Venue.
• Keeping the Company's  logo permanently in the main Congress Hall,
• Granting 15 free delegates registration for the Company
• 6  sqm space shall be allotted upon request.

Sponsorship fee:.....................................................EURO 30.000.+VAT

ALTIN GOLD

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'ne, "Gümüş 
Sponsor" olarak destek verecek kurum/kuruluşlara aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır;

• Kongre ile ilgili basılacak duyurularda (önceden basılmış olanlar hariç), 
 Program Kitapçığı'nda, Kongre Bildiriler Kitabı'nda ve elektronik olarak 
 hazırlanacak malzemelerde Firma logosu yer alacaktır.
• Firma logosu, Kongre'nin internet sitesinde yer alacak ve arzu edildiği 
 takdirde Firma'nın internet sitesine link verilebilecektir.
• Kongre merkezi girişine asılacak afişte Firma logosu yer alacaktır.
• Ana Salon'da Firma logosu Kongre süresince kalacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 10 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................20.000. -EURO+KDV 

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'ne, "Bronz 
Sponsor" olarak destek verecek kurum/kuruluşlara aşağıdaki hizmetler 
sunulacaktır;

• Kongre ile ilgili basılacak duyurularda (önceden basılmış olanlar hariç), 
 Program Kitapçığı'nda, Kongre Bildiriler Kitabı'nda ve elektronik olarak 
 hazırlanacak malzemelerde Firma logosu yer alacaktır.
• Firma logosu, Kongre'nin internet sitesinde yer alacak ve arzu edildiği 
 takdirde Firma'nın internet sitesine link verilebilecektir.
• Kongre merkezi girişine asılacak afişte Firma logosu yer alacaktır.
• Ana Salon'da Firma  logosu Kongre süresince kalacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 5 kişi için katılım hakkı tanınacaktır

Sponsorluk bedeli:................................................10.000. -EURO+KDV 

Following services will be provided to the Companies or enterprises 
contributing to the th21  International Petroleum and Natural Gas Congress 
and Exhibition of Türkiye as the "Silver Sponsor" :

• Printing the Company's logo in the Congress Brochures (excluding the 
 ones already published), Program Booklets, Abstract Book and the 
 digital materials,
• Inserting Company's logo on the Congress website and the link of 
 Company's website upon request,
• Printing the Company's logo on the banner which will be displayed at the 
 entrance of Congress venue.
• Keeping the Company's  logo permanently in the main Congress Hall,
• Granting 10 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:.....................................................EURO 20.000. +VAT 

Following services will be provided to the Companies or enterprises 
contributing to the th21  International Petroleum and Natural Gas Congress 
and Exhibition of Türkiye as the "Bronze Sponsor" :

• Printing the Company's logo in the Congress Brochures (excluding the 
 ones already published), Program Booklets, Abstract Book and the 
 digital materials,
• Inserting Company's logo on the Congress website and the link of 
 Company's website upon request,
• Printing the Company's logo on the banner which will be displayed at the 
 entrance of Congress venue.
• Keeping the Company's  logo permanently in the main Congress Hall,
• Granting 5 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:......................................................EURO 10.000+VAT 

BRONZ BRONZE

GÜMÜŞ SILVER
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TİCARİ SUNUMLAR 

KONGRE ÇANTASI

TANITIM MASASI SPONSORLUĞU         

ÇAY-KAHVE MOLALARI 

ÖĞLE YEMEĞİ        

AÇILIŞ KOKTEYLİ

GALA YEMEĞİ 

BASILI VE EŞANTİYON MALZEME     

İNTERNET BAĞLANTI ODASI ve  SUNUM KONTROL MERKEZİ  

COMMERCIAL PRESENTATIONS 

CONGRESS BRIEFCASE        

EXHIBITION SPACE SPONSORSHIP 

COFFEE BREAKS 
  

 LUNCHEONS        

OPENING RECEPTION

GALA DINNER

PRINTED MATERIALS AND GIVEAWAYS      

INTERNET CONNECTION AND SPEAKER READY ROOM  
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• Ticari sunumlar 30 dakika ile sınırlıdır.
• Sunumlar için gerekli olan teknik ekipman; ses düzeni, 1 adet
 bilgisayar, 2 adet projeksiyon cihazı, sunucu mikrofonu, lazer pointer, 1
 adet teknik eleman ve 2 adet hostes, 
• Firma logosunun yer aldığı ticari sunum yönlendirmeleri tasarımı ve
 basımı,
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere ticari
 sunum salonu girişinde ve içerisinde Firma logolu bayrak, flama, defter
 ve kalem gibi malzemelerin yerleştirilmesi,
• Simultane tercüme sistemi talep doğrultusunda, ücreti Firma tarafından
 karşılanmak üzere sağlanacaktır. Simultane tercüme sistemi için lütfen
 Valör Kongre Organizasyonları ile irtibata geçiniz.
• Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

2• İstenmesi halinde sergi alanında 3 m   yer verilecektir.

Sponsorluk bedeli:................................................10.000.-EURO+ KDV

• Commercial presentations are limited to 30 minutes.
• Technical equipments; sound system, 1 computer, 2 projectors,
 microphone for the presenter, laser pointer, 1 technical staff and 2
 hostesses, 
• Design and printing of signage with the Congress' and the
 Company's logo,
• Placement of the Company's flags, pennants, notebooks and pens,
 upon request, whose expenses solely belong to the Company, 
• Simultaneous translation system, whose expenses solely belong to
 the Company, will be provided. Please contact Organization
 Secretariat if necessary.
• Granting 2 free delegates registration for the Company.
• 3 sqm space shall be allotted upon request. 
 

Sponsorship fee:...................................................EURO 10.000. +VAT

TİCARİ SUNUMLAR SPONSORLUĞU COMMERCIAL PRESENTATIONS SPONSORSHIP

• Kongre ve Firma logosunun yer alacağı 1500 adet çantanın üretimi
 sağlanacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere
 çantaya 2 adet eşantiyon eklenebilecektir.
 Not: Çanta üzerindeki Firma logosunun yeri ve büyüklüğü Düzenleme
 Kurulu tarafından onaylanacaktır.
• Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

2• İstenmesi halinde sergi alanında 6 m   yer verilecektir.

Sponsorluk bedeli:................................................25.000. -EURO +KDV

• 1500 Congress Briefcase with the Congress' and Company's logo 
 on it,
• Upon request, placement of 2 giveaways whose expenses solely
 belong to the Company can be added to the Congress Briefcase.
 Note: Place and the size of Company's logo should be approved by
 the Organizing Committee.
• Granting 2 free delegates registration for the Company.
• 6 sqm space shall be allotted upon request. 

Sponsorship fee:...................................................EURO 25.000. +VAT

 KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU CONGRESS BRIEFCASE SPONSORSHIP

2 2• Tanıtım masası için 6 m  boş alan verilecektir. 6 m  üzeri talebiniz 
 olması halinde Organizasyon Sekretaryası ile iletişime geçmenizi rica 
 ederiz.
• Firmaya kongre için 2 kişi katılım hakkı tanınacaktır.
• Masa, sandalye ve elektrik bağlantısı sağlanacaktır.

Sponsorluk bedeli:..................................................3.000. -EURO +KDV

• 6 sqm space will be reserved. For space inquiries over 6 sqm 
 please contact Organizing Secretariat.
• 2 company representatives will be registered complimentarily.
• Table, chairs and electricity connection will be provided.

Sponsorship fee :...................................................EURO 3.000. +VAT

TANITIM MASASI SPONSORLUĞU EXHIBITION SPACE SPONSORSHIP
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• Kongre ve Firma logosunun bulunduğu öğlen yemeği
 yönlendirmelerinin tasarımı ve basımı,
• Öğlen yemeği salonunda Firmanın temin etmesi durumunda Firma
 logo ve bayraklarının kullanılması,
• Kongre Programında Firmanın yer alması sağlanacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere
 çantaya 1 adet eşantiyon eklenebilecektir.
• Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................20.000. -EURO +KDV (1 günlük)

• Design and printing of the signage with the Congress' and the
 Company's logo  for the luncheons, 
• Placement of the Company's flags or logo in the luncheon hall,
 whose expenses solely belong to the Company,
• Placement of Company's logo in Program Booklet will be provided.
• Upon request, placement of 1 giveaway, whose expenses solely
 belong to the Company can be added to the Congress Briefcase.
• Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:....................................EURO 20.000. +VAT (per day)

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORLUĞU  LUNCHEON SPONSORSHIP

• Günde iki kez düzenlenecek olan ikramlı çay-kahve molalarında,
 Kongre ve Firma logosunun bulunduğu yönlendirmelerin tasarımı ve
 basımı,
• Kongre Programında Firmanın yer alması,
• Firmanın temin etmesi durumunda masa bayraklarının, Firma ve
 Kongre logolu peçetelerin kullanılması sağlanacaktır. 
• Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................25.000. -EURO +KDV (1 günlük)

• Design and printing of the signage with the Congress' and the
 Company's logo  for the coffee breaks which will take place twice a
 day,
• Mentioning the Company in the Congress Program,
• Placement of the Company's flags or logo printed napkins in the
 coffee break area, whose expenses solely belong to the Company
 will be provided.
• Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:....................................EURO 25.000. +VAT (per day)

 ÇAY-KAHVE MOLALARI SPONSORLUĞU COFFEE BREAK SPONSORSHIP

• Kongre ve Firma logosunun bulunacağı Açılış Kokteyli salonu 
 yönlendirmeleri tasarımı ve basımı, 
• Firmanın temin etmesi durumunda Açılış Kokteyli salonuna ve 
 masalarına Firma logolu bayrakların asılması, 
• Kongre ve Firma logosunun bulunduğu Açılış Kokteyli davetiyelerinin 
 tasarımı ve basımı sağlanacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere 
 çantaya 1 adet eşantiyon eklenebilecektir.

Sponsorluk bedeli:................................................25.000. -EURO +KDV

• Design and printing of the signage with the Congress' and the 
 Company's logo for the Opening Reception,
• Placement of the Company's flags or logo in the Opening Reception
 hall, whose expenses solely belong to the Company, 
• Design and printing of the Opening Reception invitations with the
 Congress' and the Company's logo will be provided. 
• Upon request, placement of 1 giveaway, whose expenses solely 
 belong to the Company can be added to the Congress Briefcase.

Sponsorship fee:...................................................EURO 25.000. +VAT

 AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORLUĞU OPENING RECEPTION SPONSORSHIP

• Set menülü, canlı müzikli gala yemeği için üzerinde Firma logosunun 
 bulunduğu yönlendirmelerin tasarımı ve basımı,
• Kongre ve Firma logosunun bulunduğu Gala Yemeği davetiyelerinin 
 tasarımı ve basımı,
• Firmanın temin etmesi durumunda Gala Yemeğinin düzenleneceği 
 salonda ve masalarda Firma bayraklarının asılması sağlanacaktır.
• Arzu edildiği takdirde, ücreti Firma tarafından karşılanmak üzere 
 Kongre çantasına 1 adet eşantiyon eklenebilecektir.
• Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................30.000. -EURO +KDV

• Design and printing of the signage with the Congress' and the 
 Company's logo for the Gala Dinner which has fixed menu and live 
 music,
• Design and printing of the Gala Dinner invitations with the Congress' 
 and the Company's logo,
• Placement of the Company's flags or logo in the Gala Dinner hall, 
 whose expenses solely belong to the Company,
• Upon request, placement of 1 giveaway, whose expenses solely 
 belong to the Company can be added to the Congress Briefcase.
• Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:...................................................EURO 30.000. +VAT

 GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU GALA DINNER SPONSORSHIP
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1) Yaka Kartı ile Yaka Kartı İpi
 Kongre ve Firma logolu, dört renk mat kuşe kağıda 1250 adet yaka
 kartı ile yaka kartı ipi tasarımı ve basımı yapılacaktır.
 Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................15.000.-EURO +KDV

2) Taşınabilir Bellek
 Kongre çantasına konulmak üzere arzu edildiği takdirde Firmanın
 tanıtımının yüklenebileceği, 1500 adet taşınabilir bellek sağlanacaktır.
 Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................10.000.-EURO +KDV

3) Şemsiye
 Kongre çantasına konulmak üzere sapında Kongre ve Firma logosu
 bulunan 1500 adet şemsiye sağlanacaktır.
 Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................10.000.-EURO +KDV

4) Program Kitapçığı
 Kongre çantasına konulmak üzere Kongre ve Firma logolu, dört renk
 mat kuşe kağıda 1500 adet program kitapçığı tasarımı ve basımı
 yapılacaktır.
 Firma'ya Kongre'de 2 kişi için katılım hakkı tanınacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................10.000.-EURO +KDV

5) Cep Program
 Firma logolu, 9.8 cm X 13.8 cm, 135 gr., dört renk mat kuşe kağıda
 1500 adet cep program tasarımı ve basımı yapılacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................ 5.000.-EURO +KDV

6) Sertifika Kılıfı
 Katılım sertifikaları için özel hazırlanmış Kongre ve Firma logolu 
 kılıflar sağlanacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................2.500.-EURO +KDV

7) Kalem ve Bloknot
 Kongre çantasına konulmak üzere Kongre ve Firma logolu, 1500 
 adet B5 boyutunda bloknot ve kalem tasarımı ve basımı yapılacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................2.500.-EURO +KDV

1) Delegate Badge and Badge Lanyard
 Design and printing of 1250 delegate badges (4-colour, matt glossy 
 paper) and badge lanyards with the Congress' and the Company's 
 logo on it will be provided.
 Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:...................................................EURO 15.000. +VAT

2) Flash Drive 
 1500 flash drives, in which the Company's presentations could be 
 uploaded upon request, will be provided for the Congress briefcase.
 Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:...................................................EURO 10.000. +VAT

3) Umbrella 
 1500 umbrellas with the Congress' and the Company's logo on the 
 handle will be provided for the Congress briefcase.
 Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:...................................................EURO 10.000. +VAT

4) Program Booklet 
 Design and printing of 1500 program booklets (4-colour, matt glossy 
 paper) with the Congress' and the Company's logo on it will be 
 provided for the Congress briefcase. 
 Granting 2 free delegates registration for the Company.

Sponsorship fee:...................................................EURO 10.000. +VAT

5) Pocket Program
 Design and printing of 1500 pocket program (9.8 cmx13.8 cm, 135 
 gr., 4-colour, matt glossy paper) with the Congress' and the
 Company's logo on it will be provided. 

Sponsorship fee:.....................................................EURO 5.000. +VAT

6) Certificate Case
 Specially designed cases with the Congress' and the Company's logo 
 will be provided. 

Sponsorship fee:......................................................EURO 2.500.+VAT

7) Pens and Memo Pads 
 Design and printing of 1500 memo pads (B5 size) and pen with the 
 Congress' and the Company's logo on it will be provided for the
 Congress briefcase. 

Sponsorship fee:.....................................................EURO 2.500.+VAT

 BASILI VE EŞANTİYON MALZEME SPONSORLUĞU PRINTED MATERIALS AND GIVEAWAYS SPONSORSHIP
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 İNTERNET BAĞLANTI ODASI ve 
SUNUM KONTROL MERKEZİ SPONSORLUĞU

 INTERNET CONNECTION AND 
SPEAKER READY ROOM SPONSORSHIP

• 8 adet bilgisayar ve ekran,
• Arzu edildiği takdirde Firmanın temin edeceği, Firma bayrakları ve
 Firma logolu mouse pad'lerin masaya yerleşimleri,  
• Sürekli internet bağlantısı,
• Ekranlarda Firma logosu,
• Açılış sayfasının Firmanın web sayfası olarak düzenlenmesi
 sağlanacaktır.

Sponsorluk bedeli:................................................10.000. -EURO +KDV

• 8 computers and monitors,
• Placement of the Company's flags, pennants and mouse pads,
 whose expenses solely belong to the Company,  
• Uninterrupted internet connection,
• The Company's logo on monitors,
• Arrangement of the homepage as Company's website will be
 provided.

Sponsorship fee:...................................................EURO 10.000. +VAT
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Gökçen DEMİRKAYA

e-mail: ipetgas@valor.com.tr 

IPETGAS 2023’e sponsor olmak;

Petrol endüstrisinin üç farklı disiplininden 
akademi, endüstri ve kamu temsilcilerinin 
buluştuğu zengin platformda yer alma,

IPETGAS’ın resmi destekçileri olan; başta 
TPAO olmak üzere BOTAŞ ve MTA ile yeni 
iş birliklerini tartışabilme,

Yatırımcı ve tedarikçi ilişkilerini kurma ve 
geliştirme,

Petrol ve doğal gaz aramacılığındaki yeni 
bulguları, stratejileri ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını uzmanları ile tartışma ve 
değerlendirme imkanı sağlar.

IPETGAS 2023 give the opportunity to;

Take part in a rich platform where 
academic, industry and public 
representatives from three different 
disciplines of the petroleum and natural 
gas industry meet,

Negotiate for new collaboration 
opportunities with official supporters of 
IPETGAS; TPAO, BOTAŞ and MTA,

Establish and develop new relations 
between investors and suppliers,

Discuss and evaluate recent innovations, 
strategies and renewable energy resources 
in petroleum and natural gas with experts 
in their fields.

NEDEN SPONSOR OLMALIYIM? WHY TO BE A SPONSOR?

Genel Sekreter General Secretary

Gökhan KÖSE

e-mail: gkose@tpao.gov.tr


