ASD 30.YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ &
AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 2022

7 EKİM 2022 CUMA
SPONSORLUK BİLGİ DOSYASI

Raffles Hotel, İstanbul
Raffles
İstanbul
Ödül Hotel,
Töreni Mekanı

Candan Erçetin
Raffles Hotel,
Konseriİstanbul

SPONSORLUK DURUM

(kdv hariç)

Sponsor
Sayısı

Kalan
Sponsor
Sayısı

Durum

Ana Sponsor

100.000 ₺

1

0

DOLU

Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş.

Gala Yemeği Sponsoru

80.000 ₺

1

0

DOLU

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Açılış Kokteyli Sponsoru

70.000 ₺

1

0

DOLU

Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

Altın Sponsor

60.000 ₺

2

1

UYGUN

Kategori

Bedel

SPONSOR FİRMALAR

Analiz Gümrük Müşavirliği Hiz. Ltd. Şti.

Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

Gümüş Sponsor

50.000 ₺

3

0

DOLU

Keramik Makine San. Ve Tic. A.Ş.

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Bronz Sponsor

40.000 ₺

4

3

UYGUN

İletişim ve Teknoloji Sponsoru

30.000 ₺

2

2

UYGUN

Yarışma Kataloğu Sponsoru

30.000 ₺

2

2

UYGUN

Deren Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

ANA Sponsor
100.000 TL +KDV nakit destek alınır.

Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓
✓
✓
✓

Ödül töreni açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 3,5 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır,
Ödül töreni açılışında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar,
Bedelsiz 6 kişilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır,

✓

✓
✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri (ücreti karşılığında)
ASD tarafından gerçekleştirilir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır,
2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 100 kelimeyi geçmeyecek
mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında sponsor
logoları içerisinde en üst sırada yayınlanır,
Ana sponsor ödül töreni çıkışında kurumsal tanıtım kitini dağıtabilir,
Davetiyede logosu bulunur,

✓

Basın bültenlerinde sponsorlar arasında en başta adı yer alır,

✓

Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

✓
✓
✓

Gala Yemeği Sponsoru
80.000 TL +KDV nakit destek alınır.
Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;

✓
✓
✓
✓

Ödül töreni açılışı öncesinde, sunum sahnesinde 2,5 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır,
Gala Yemeği başlangıcında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar,
Bedelsiz 5 kişilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır,

✓

✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri (ücreti karşılığında)
ASD tarafından gerçekleştirilir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır,
2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 100 kelimeyi geçmeyecek
mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında sponsor
logoları içerisinde ana sponsor altında yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur,

✓

Basın bültenlerinde Gala Yemeği Sponsoru başlığı altında adı yer alır,

✓

Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

✓
✓
✓

Açılış Kokteyli Sponsoru
70.000 TL +KDV nakit destek alınır.
Bu sponsorluk tek kuruluş ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bedelsiz 4 kişilik davetiye hakkı tanınır,
Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri (ücreti karşılığında)
ASD tarafından gerçekleştirilir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır,
2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 100 kelimeyi geçmeyecek
mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında Açılış
Kokteyli sponsorluğu başlığı altında logosu yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur,
Basın bültenlerinde Açılış Kokteyli Sponsoru başlığı altında adı yer alır,
Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

Altın Sponsor
60.000 TL +KDV nakit destek alınır.

Bu sponsorluk iki kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk iki kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓
✓
✓
✓
✓

Ödül töreni açılışında, 2 dakikayı geçmeyecek konuşma yapar,
Bedelsiz 3 kişilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 1 iç sayfa ilan hakkı tanınır,
Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri (ücreti karşılığında)
ASD tarafından gerçekleştirilir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 6 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır,

✓

2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 100 kelimeyi geçmeyecek
mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında Altın
Sponsorlar başlığı altında logosu yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur,

✓

Basın bültenlerinde Altın Sponsor başlığı altında adı yer alır,

✓

Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

✓
✓

Gümüş Sponsor
50.000 TL+KDV nakit destek alınır.
Bu sponsorluk üç kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk üç kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓

Bedelsiz 2 kişilik davetiye hakkı tanınır,

✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri(ücreti
karşılığında) ASD tarafından gerçekleştirilir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,

✓

✓
✓

2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 50 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında
Gümüş Sponsorlar başlığı altında logosu yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur,
Basın bültenlerinde Gümüş Sponsor başlığı altında adı yer alır,

✓

Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

✓
✓

Bronz Sponsor
40.000 TL +KDV nakit destek alınır.
Bu sponsorluk dört kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk dört kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓

Bedelsiz 2 kişilik davetiye hakkı tanınır,

✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri(ücreti
karşılığında) ASD tarafından gerçekleştirilir,

✓ www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,

✓ 2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür kısmında 25 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 kurumsal logo yayınlama hakkı tanınır,
✓ Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında
Bronz Sponsorlar başlığı altında logosu yayınlanır,
✓ Davetiyede logosu bulunur,
✓ Basın bültenlerinde Bronz Sponsor başlığı altında adı yer alır,

✓ Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

İletişim & Teknoloji Sponsoru

30.000 TL +KDV nakit destek alınır.
Bu sponsorluk iki kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk iki kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓

Bedelsiz 1 kişilik davetiye hakkı tanınır,

✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri(ücreti
karşılığında) ASD tarafından gerçekleştirilir,

✓ www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır ve firmanın web sitesine link verilir,
✓ 2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür sayfasında 25 kelimeyi
geçmeyecek mesaj yayınlama hakkı tanınır,
✓ Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında
İletişim & Teknoloji Sponsoru başlığı altında logosu yayınlanır,
✓ Davetiyede logosu bulunur,
✓ Basın bültenlerinde İletişim & Teknoloji Sponsoru başlığı altında adı yer alır,
✓ Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

Yarışma Kataloğu Sponsoru

30.000 TL +KDV nakit destek alınır.

Bu sponsorluk iki kuruluş ile sınırlıdır, olumlu cevap veren ilk iki kuruluş sponsor olarak kabul edilir.
Karşılığında;
✓

Bedelsiz 1 kişilik davetiye hakkı tanınır,

✓

Ödül töreni alanı ve yemek salonu içinde (sahne hariç) sponsor firmanın branding faaliyetleri(ücreti karşılığında)
ASD tarafından gerçekleştirilir,

✓ www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 2 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı tanınır
ve firmanın web sitesine link verilir,
✓ 2022 yılı Yarışma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teşekkür sayfasında 25 kelimeyi geçmeyecek
mesaj yayınlama hakkı tanınır,
✓ Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarışma web sitesinde ödül gecesi sponsorları sayfasında Yarışma
Kitabı Sponsoru başlığı altında logosu yayınlanır,
✓ Davetiyede logosu bulunur,

✓ Basın bültenlerinde ve kitapçığın arka kapağında Sponsorlar başlığı altında adı yer alır.

2010-2020 Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması
Ödül Töreni Sponsorları
Ambalaj sanayicileri ve ambalajın kullanıldığı tüm sektörlerin gelişmesi için ihtiyaç duyulan tek yarışma
platformu olan ve 2018 yılında sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödül Törenine bugüne
kadar sponsor olarak katkı sağlayan marka ve kurumlarımız;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acemoğlu Gıda
Akbank
Aksoy Plastik
Can Sigorta
Deren Ambalaj
Duran Doğan
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
Jokey Plastik
Keramik Makina
North Star Innovation
Özge Plastik
Özler Plastik
Petek Plastik

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plaş Plastik
Polamin Ambalaj
Polibak Plastik
Poşetsan Ambalaj
Sarıbekir Ambalaj
Sarten Ambalaj
Süper Film Ambalaj
Şişecam Cam Ambalaj Grubu
Tacirler Yatırım
Tasarist
TEB KOBİ TV
Türkiye Finans Katılım Bankası
Viking Temizlik
*Dizilimde alfabetik sıra esas alınmıştır.

2010-2020 Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması
Katılımcı Markalarımız*
Türkiye’nin çapında ulusal yarışması haline gelen ve 2015 yılından itibaren kapılarını uluslararası
katılımlara da açan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasına markalar yoğun ilgi gösteriyor.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ABC Deterjan
Adel
Altıparmak Gıda
Arçelik
Anadolu Cam
Assan Gıda
Banat
Beta Gıda
Carrefour SA
Coca Cola İçecek
Colgate Palmolive
Dalan Kimya
Dimes
Doğadan Gıda
E.C.A.
Ecolab
Eczacıbaşı Girişim
Efe Alkollü İçecek
Ekiciler Süt
Eker Süt
Elita Gıda
EST- Eyüp Sabri Tuncer

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Eti Gıda
Fiskobirlik
Fropie Süt Ürünleri
Golf Dondurmaları
Gürallar Cam
Gübretaş
Helvacızade
Hayat Kimya
İba Valresa
İpek Kağıt
Kalekim
Kervan Gıda
Koska-Merter Helva
Koroplast
Kütahya Porselen
Lav
Marmarabirlik
McCormik Yıldız Gıda
Nar Doğal Ürünler
Nestle
Nissin Yıldız Gıda
North Star Innovation
Otacı Bitkisel Ürünler

*

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Papağan Kuruyemiş
Pınar Entegre Et
Pınar Su
Pınar Süt
Polisan Boya
Selva Gıda
Sezen Gıda
Sütaş
Şölen Gıda
Tariş Zeytin
Tat Gıda
Torku
Tukaş Gıda
Türk Tuborg
Uludağ İçecek
Unilever
UNO
Viking Temizlik
Yonca Gıda
Yörsan
Yudum Gıda
*Dizilimde alfabetik sıra esas alınmıştır.

Ambalaj Ay Yıldızları 2018 Ödül Töreni

**Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışmasının Ödül Töreni
Covid-19 Nedeniyle Düzenlenememiştir.

Ambalaj Ay Yıldızları 2018 Ödül Töreni

Ambalaj Ay Yıldızları 2018 Ödül Töreni

Sertab Erener Konseri

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Kitapçığı
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2020 Yarışma Sonuçları Kitapçığı

Yayın ve Haberler
Basından Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Yansımaları
Aydınlık

Gazete Gebze
Bursa Hayat

Hürriyet

Akşam

Enerji Petrol
Gaz

Yayın ve Haberler
Basından Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Yansımaları

Dünya

Milliyet

Hürses

Yeni Asır
Dünya

ASD 30.YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ &
AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIŞMASI
ÖDÜL TÖRENİ 2022
SPONSORLUK BAŞVURULARININ
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASINI RİCA EDERİZ!

ASD - AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Sekretaryası
Katip Salih Sokak No.13, Koşuyolu-Kadıköy İSTANBUL
Tel : (0216) 545 49 48
Fax: (0216) 545 49 47
Web adresi: www.ambalajayyildizlari.com
e-posta: sekreterya@ambalajayyildizlari.com
İlgili Kişi: ASD Satın Alma ve Etkinlik Koordinatörü Eda YURĞA

