HAVA VE AVİYONİK SİSTEMLERİ SEMİNERİ
ÖNEMLİ HUSUSLAR
Sponsorluk için:
Seminerimize Sponsor olmaya karar verdiğinizi bildirirken lütfen
firmanızı ve faaliyetlerinizi kısaca tanıtarak, duyurularımızda
kullanacağımız güncel yüksek çözünürlüklü logo’nuzu bize
gönderiniz. İrtibatın kesintisiz sürdürülebilmesi ve düzenli
koordinasyon için firmanızdan en az iki kişinin irtibat bilgilerini
bize bildirmeniz önemle rica olunur.
Güncelleme ve duyurulardan haberdar olmak için düzenli olarak
web
sayfamızı
(www.hava-aviyoniksistemlerisemineri.com)
periyodik olarak ziyaret ediniz. Bunun yanı sıra e-posta
duyuruları ile sizleri kritik tarihler ve gelişmeler konusunda
haberdar etmeyi sürdüreceğiz.
Sponsorlarımızdan ilk etapta ivedi olarak sunucu unvan ve
kimlikleri ile sunum konularını acilen göndermelerini bekliyoruz.
Seminer
programı
ve
posterimizin
gecikmeksizin
hazırlanabilmesi için bu bilgilere ihtiyaç vardır.
Ardından ilk fırsatta yüksek çözünürlüklü (grafik kalitesinde)
firma LOGO’nuzu da mutlaka bize yollayınız. Seminer Banner,
seminer DVD etiketi, girişteki pano dekorasyonu, poster ve
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seminer çantası üzerindeki görsellerde kaliteli görüntü için
yüksek çözünürlüklü logolarınızın kullanılması gerekmektedir.
Aşağıda listelediğimiz kritik hususlar için belirlenen kilit tarihler
seminer web sayfamızda Kilit Tarihler başlığı altında
duyurulmaktadır.
. “Sunum Özetleri (abstract) ve Sunucu Özgeçmişleri (100 kelimeyi
aşmayacak şekilde)” - Bu bilgiler bize ulaştıkça web sayfamızda
yayımlanmaktadır.
. “İlk resmi taslak sunum dokümanları ve taslak sunumlar” – Programın
hazırlanması için gereklidir.
. “Sunumların son hali” - Belirtilen tarihte gönderilen sunumlar bu hali
ile girişte kayıt esnasında katılımcılara dağıtılacak olan seminer
DVD’sinde yer alacaktır.

Sponsorluk için herhangi bir form imzalamaya, kontrata veya
resmi yazışmaya gerek yoktur. E-posta ile sponsor veya sergi
katılımcısı olduğunuzu onayladığınız ve LOGO’nuzu bize
yolladığınız anda katılımınız Seminerimizin web sayfasında
yayımlanmaktadır. Seminerimiz ilkinden bu yana karşılıklı güven
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Lütfen fatura bilgilerinizi
bize yollayınız, faturanız karşılıklı mutabakata sağlandıktan
sonra kesilip size ulaştırılacaktır. Ödemelerin fatura tarihinden
itibaren en geç bir buçuk ay içinde yapılması zorunludur.
Sponsor olurken lütfen yukarıdaki tüm hususları okuyup
anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olunuz.
Lütfen güncel duyurular, detaylar ve önceki yıllarda yapılan
seminerlerimiz hakkında bilgi almak için düzenli olarak web
sayfamızı (www.hava-aviyoniksistemlerisemineri.com) ziyaret
ediniz.
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Dinleyici katılımı web sayfamızdan REGISTRATION / KAYIT
başlığı altında sunduğumuz katılımcı formunu bizzat eksiksiz ve
doğru olarak doldurarak kayıt yapılması koşulu ile ücretsizdir.
Seminer Sponsorlarımızın ve/veya Sergi Katılımcılarımızın
konuşmacı ve/veya görevli personelinin de aynı şekilde web
sayfamızdan kayıt yaptırması gerekmektedir. Başkası adına kayıt
yaptırılmaması ve bilgilerin doğru/eksiksiz olarak yazılması
önemle rica olunur. Yaka kartları buradaki bilgilerden otomatik
olarak oluşturulan listelere göre hazırlanmaktadır. Güvenlik
açısından da önemlidir.
Seminerimizin yurt içinde ve yurtdışında duyurulmasına
firmanızın pazarlama aktiviteleri içinde yer verilmesi ve web
sayfalarınızda yayımlanması seminerimizin başarısını artırmak
açısından büyük önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.
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Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri

www.hava-aviyoniksistemlerisemineri.com
(@AASSAnkara) on Twitter
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Seminerlerimiz ile Türk Savunma ve Askeri Gemi İnşa
Sektörlerimizle ilgili duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız
katılmak için; lütfen TSS HABER web sayfasında yer alan grup
logolarından katılmayı arzu ettiğinizin üzerine tıklayarak
ulaşacağınız kayıt formunu doğru ve eksiksiz doldurunuz.
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The Synergy Center of Turkish Defence Industry
www.turksavunmasanayihaber.com
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