
 

 



 

Discover Anatolia (Anadolu’yu Keşfet projesi)  

kuruluş nedeni ve faaliyeti 
Anadolu toprakları, yüzlerce yıldır bu toprakları süsleyen sayısız medeniyet 
kalıntısı ile doludur. Hangi köşeyi dönersek dönelim, bir zamanlar İç Anadolu 
bölgesine çok özgün bir kültür ve inanç sistemiyle egemen olmuş bir başka 
uygarlığın izlerine rastlıyoruz. 
Discover Anatolia Ekibi olarak amacımız Anadolu'nun zengin kültürünü Türkiye ile 
sınırlı kalmaksızın tüm dünyaya tanıtmaktır. Anadolu'yu Keşfet platformu, Anadolu 
kültürünün zenginliğini tanıtmak ve sürdürmek hedefiyle yola çıkan kültürel, 
bilimsel, eğitimsel ve diğer kurumlarla ortaklaşa çalışan kar amacı gütmeyen bir 
organizasyondur. Platform kendini dünyanın ve ülkemizin bilim ve kültür camiasına 
Anadolu'nun eşsiz sanatları, gelenekleri, mirası ve tarihi hakkında farkındalığı 
artırmaya adamıştır. 

Misyonumuz zengin kültürümüzü tanıtmaktır 
Anadolu'nun zengin kültürünü yaşatmak için çalışan bilim insanlarını, sanatçıları, 
zanaatkarları, şefleri, ustaları, dokumacıları ve toplumunu temsil eden Anadolu 
yöresinde üretilen ürünleri tanıtmak ve yaymakla görevliyiz. Platform Anadolu'nun 
ne olduğu hakkında bilgi kaynağı, 
büyüleyici geçmişten günümüze kadar tüm biçimleriyle destinasyonları, kültürü, 
tarihi, deneyimleri, özgünlüğü ve yaratıcılığı sergilemektedir.  
Made in Anatolia (“Anadolu’da Üretilen”) girişimimiz topraklarımızda üretilen 
ürünlerin tanıtım ve gelişimini hedeflemektedir.  
Bu kapsamda üst düzey bilimsel çalışmalar ve çıkan sonuçların yerel yönetimler 
nezdinde uygulamaya taşınması birincil hedefimizdir. Bu etkinlikleri düzenlerken Her 
bölgeden belediye, kaymakamlık, valilikler boyutunda ve o bölgede bulunan yüksek 
eğitim kurumlarının saygın profesör öğretim üyelerini yanımıza alarak sonuç odaklı 
verimli çalışmalar sergilemekteyiz.  Etkinliklerimizin bölgedeki üreticileri de 
kapsayarak ürünlerini tanıtma noktasında işbirliğine davet etmekteyiz.  
 



 

 

 

 

 



Destekçimiz Olun 
Bilim insanlarını, üreticileri ve yerel yönetimleri 

bir araya getiriyoruz 
Destekçimiz olmak için bizi arayın 

+90 507 244 99 98 

info@discoveranatolia.org 

 

https://tr.discoveranatolia.org/ 

 

SPONSORLUK İÇİN BELİRLENEN ETKİNLİK BİLGİLERİ 

Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao Kongresi 

3-5 Aralık 2021/ Malatya 

Yeşilyurt Belediyesi 

Kabul edilen katılımcı ve sunucular:  
24 farklı ülkeden yüz yüze ve online bilimsel sunumlar 
Oturumlara bizzat katılabileceğiniz Son gelişmelerin ve araştırmaların 
paylaşımı  
Etkinliğin dili Türkçe ve İngilizcedir 
 

 

Anadoluyu Keşfet projelerine destek vererek ya da proje ortağı olarak, hedeflerimize 

ulaşabilmemiz için gereken desteği sağlayabilir, planlanan eğitim/ tanıtım programları 

için kaynak oluşturmamıza ve projelerimizin sürekliliğine katkıda bulunabilirsiniz. 

Destekçimizin Kazanımları 

 İşbirliği süresince, verilen desteğin büyüklüğü ve türüne göre, çeşitli basılı 

malzeme, basın duyurusu ve tüm etkinliklerde sponsorumuz firma, isim ve logosuyla 

yer alır. 

 Destekçimiz internet sitemizde isim ve logosuyla yer alır. 

 Destekçimiz, yıllık faaliyet raporlarımızda isim ve logosuyla yer alır. 

 Destekçimize  uluslararası yansımalar sağlanır; uygun ödüllere sponsor firma 

Discover Anatolia tarafından aday gösterilir. (Businees Contunity Awards v.d.) 

 Destekçimiz  firma tarafından gerçekleştirilen anlaşma dahilindeki iletişim 

çalışmaları kapsamında tüm basılı malzeme, basın duyurusu vb. etkinliklerde 

Discover Anatolia Kurumsal destekçisi logosunun kullanım hakkı doğar. 

 Ortak işbirliği ile ilgili her tür etkinlikte, fuar, sergi ve organizasyonlarda 

kullanılan görsel malzemelerde sponsorumuzun adı ve logosuna yer veririz. 

 Destekçimiz işbirliği ile ilgili Anadoluyu Keşfet’in onayı ile tanıtıcı faaliyette 

bulunabilir. 

https://tr.discoveranatolia.org/


 Destekçimizin çalışanlarına yönelik ürün geliştirme ve satış konularında 

toplantıları yapılır, çalışma alanlarına düzenlenen turlarda da ve eğitimlere katılımda 

sponsorumuza öncelik sağlanır. 

 Anadoluyu Keşfet ve Made in Anatolia uluslararası ve başarılı birebir 

düzenleyeceği ulusal ve uluslararası kurumsal toplantı ve sempozyumlarımıza  

sponsorumuzu  da davet ederiz. 

Anadoluyu Keşfet’in Kazanımları 

Projemize destek olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gereken desteği 

sağlayabilirsiniz.  Planlanan eğitim programları için kaynak oluşturulmasına ve 

projelerimizin sürekliliğine katkıda bulunursunuz. 

 

NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ? 
1. Marka ve isminizin bilinirliğini artırmak için 

2. Yeni iş ağları oluşturmak ve fırsatlardan yararlanmak için 

3. Tüketicilerle iletişim fırsatı yakalamak için 

4. Yerel yönetimlerle işbirliği ve iletişim ağı oluşturma fırsatı 

5. Uluslararası katılımcılarla yeni iş ağları oluşturmak için 

6. Diğer markaların pazardaki yerini bilmek ve takip edebilmek için 

7. Markanız için yeni Pazar araştırması yapmak için 

8. Ürün geliştirme noktasında yerel ve uluslararası bilim insanlarının araştırmaları 

ve bilimsel veri ve önerilerinden somut olarak yararlanabilmek için.  

 

 

 

SPONSORLUKLAR 

Ana Sponsorluk -10.000 TL 

– Bir sonraki Etkinliğin tanıtımı için yapılacak tüm pazarlama çalışmalarında logo 

kullanımı 

– Katılımcı ve ziyaretçiye yönelik e-bülten gönderiminde logo kullanımı 

– Etkinlik afişinde logo kullanımı 

– Basılı evraklarda ve tüm reklamlarda logo kullanımı 

– Basın bültenlerinde logo kullanımı 

– Etkinlik web sitesinde logo kullanımı ve sponsorun kendi sitesine link 

– Etkinlik alanı girişinde 2 adet kırlangıç veya yelken bayrak 

– Etkinlik alanında stant alanı 

– Etkinlik kataloğunda/ uluslararası dergi kitapçığında 2 tam sayfa renkli ilan ve 

tanıtım yazısı 

-Etkinliğin katılımcı ve ziyaretçilerine verilen yaka kartlarına logonuzun kullanımı 

– 40 adet davetiye 

 

 

 

 

 



 

 

Genel Sponsorluk 3 000 

– Etkinlik kataloğunda/ bilimsel kitapçığında 1 tam sayfa renkli ilan ve tanıtım yazısı 

– Etkinlik web sayfasında logo kullanımı 

– Sosyal medya platfomlarında tanıtım 

– Basılı tüm materyallerde logo kullanımı 

– Sponsorun kendi basılı malzemelerinde Discover Anatolia logo kullanımı 

– Etkinlik kataloğunda/ kitapçığında 1 tam sayfa renkli ilan ve tanıtım yazısı 

-Etkinliğin katılımcı ve ziyaretçilerine verilen yaka kartlarına logonuzun kullanımı 

– 10 adet davetiye 
 

Stant alan kirası 

Standart stantlar- 10-18 m2= 1200 TL 

 


