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PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye’de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının
yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin en önemli referans kaynağı olan, etkin ve
saygın sivil toplum örgütüdür.
PERYÖN 1971 yılından bu yana İnsan Yönetimi ile ilgili profesyonellerin gereksinimlerine hizmet etmektedir.
Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuru- luşu olan PERYÖN’ün, İstanbul Dernek
Merkezi’ne bağlı Trakya, Güney Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bulunmaktadır.
Bugün 2500 kişiye yaklaşan üye yapısıyla, kamu ve iş dünyası ile bilgi paylaşımını sağlayacak profesyonel ilişkiler
kurmakta ve in- san yönetiminin gelişimi ve koordinasyonu yönünde çalışmakta- dır. Tüm yöneticiler, her kademede
çalışanlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri PERYÖN’e üye olabilmektedir.
PERYÖN kuruluşundan bu yana:
Kişisel ve mesleki gelişim adına güncel konularda çeşitli seminerler ve paneller düzenlemekte, Derneğin yayın
organı olan Popüler Yönetim PY Dergisi’ni 2 ayda bir yayınlayarak üyelerine göndermekte, her yıl düzenlediği İnsan
Yönetimi Kongreleri ile yönetim alanında gündem yaratan etkinliklere imza atmaktadır.
Bu misyon dahilinde 03-04 Ekim 2018 tarihinde, İnsan Yönetimi Kongresinin 19.sunu gerçekleştiriyoruz. Bundan
önce yapılan 18 kongreye katılan 7.550 katılımcı ve yüzlerce konuşmacının bizlere verdiği destek ile bu yıl yeni bir
kongre yapmanın heyecanı ve hep daha iyisini yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz.
İnsan Yönetimi konusunda, Ankara’da her yıl merakla beklenen, on dokuzuncu kez ilgili çevrelerle buluşmaya
hazırlanan kongremizin bu yılki teması bizi iş yaşamının geleceğini araştırmaya yöneltiyor.
Bu dosyada kongremize yapacağınız yatırımın koşullarını ve hangi karşılığı alacağınızın detaylarını bulacaksınız.
Değerli katkılarınızı bekler, Saygılar sunarız.

Esra AYKEN
PERYÖN İç Anadolu Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Seyir Defteri: Bir Dönüşüm Hikayesi
Hani hikayeler vardır yüzlerce yıldır anlatılan, dilden dile yayılan, her dinlediğimizde ilk kez dinliyormuş gibi
bizi heyecanlandıran ve meraklandıran, dinlemekten keyif aldığımız ve anlatmaktan usanmadığımız.
Hatırladınız değil mi hemen bir kaç tanesini?
Bu kongrede bizim de sizlerle paylaşacağımız bir hikayemiz var. Üstelik de hikayemiz hepimizin merak
edeceği, “insan”a dair bir hikaye.
Yüzyıllardır süren iş yaşamının en değerli kahramanı olan “insan”ı konuşacağımız bir kongre hazırladık.
Kongremizin amacı, katılacak herkesin zihinlerinde yepyeni bir pencere açmak, belki biraz sınırların ötesine
geçmek ve bugün iş yaşamında insanla daha etkin nasıl çalışırız, karşılıklı birbirimizi nasıl daha iyi anlarız
gibi soruları yanıtlama konusunda farklı fikirler sunabilmek. Bu amaç bizler için son derece anlamlı, çünkü,
hepimiz biliyoruz ki, iş yönetimi dediğimiz kavram, insanı daha iyi anlamakla daha etkin hale geliyor.
Kongre temasını yapılandırırken seyir defterinden yola çıktık. Bilirsiniz seyir defterleri, yol boyunca olup
bitenleri kaydetmenin en pratik yoludur. Biz de bu kongrede insan yönetimi kavramı için bir dönüşüm
hikayesi tasarlamayı kolaylaştıracak, günlerden bugünle başlayıp, sınırların ötesine uzanan bir yolu
tarifleyecek bir seyir defteri oluşturmayı hedefledik.
İnsan beyninden yola çıkarak, işte mutluluk, işte an farkındalığı, işte etkili iletişim, güçlü networking gibi
son derece önemli konuları konuşmayı, başarı ve başarısızlık hikayelerinden yola çıkarak katılımcıları kendi
hikayeleri üzerinde düşündürmeyi, özetle insan yönetimi kavramını bildiğimiz sınırların ötesinde
görebilmeyi sağlayacak konuları ve konukları sizlerle buluşturmayı arzu ediyoruz.
Bu yıl 19.’sunu düzenlediğimiz kongremize sizleri davet ederken: Ve hikaye “insan”la başlar ve “insan”la
yol alır diyoruz…
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

ANA SPONSOR
Ana Sponsor olan şirketlerin logoları tüm basılı malzemelerde “Ana Sponsor” adı altında;










Kongre duyurularında,
Kongre kitapçığında,
Katılımcı yaka kartlarında,
PERYÖN Kongre Web sayfasında,
Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfalarında,
Basın ilanlarında,
Davetiyelerde,
Afişlerde ve
Kongre salonu sahnesinde yer alacaktır.

Ayrıca Ana Sponsor olan şirketlere;
 Kongre fuaye alanında ücretsiz (12 m2 ) stand tahsis edilecek,
 15 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacaktır.
(Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları dışında başka kişilere kullandırmaması
beklenmektedir.)
Ana Sponsorluk Bedeli: 20.000 TL’dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

OTURUM SPONSORU
Oturum Sponsoru olan şirketlerin logoları tüm basılı malzemelerde “Oturum Sponsoru”
adı altında;









Kongre duyurularında,
Kongre kitapçığında,
PERYÖN Kongre Web sayfasında,
Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfalarında,
Basın ilanlarında,
Davetiyelerde,
Afişlerde ve
Kongre salonu sahnesinde yer alacaktır.

Ayrıca;
 Kongre broşüründe ilgili oturumun takdim edildiği bölümün başlangıcında “Bu oturum ….<şirket adı>…. ‘nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir” başlığı kullanılacaktır.
 Sponsoru oldukları oturum başlamadan önce sahnede 30 saniyelik göresel sunum
yapmasına olanak sağlanacak,
 10 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacaktır. ( Bu kontenjanın sponsor şirket
çalışanları dışında başka kişilere kullandırmaması beklenmektedir.)
Oturum Sponsorluğu Bedeli: 10.000 TL’dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

MEDYA SPONSORU
Kongrenin basılı ve görsel medyada tanıtımını yapan, kongre hakkında kamuoyuna bilgi
aktaran tüm sponsorlar “Medya Sponsoru” başlığı altında;









Kongre duyurularında,
Kongre kitapçığında,
PERYÖN Kongre Web sayfasında,
Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfalarında,
Basın ilanlarında,
Davetiyelerde,
Afişlerde ve
Kongre salonu sahnesinde yer alacaktır.

Ayrıca;
 Kongre fuaye alanında ücretsiz (6 m2) stand tahsis edilecek,
 5 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacaktır.
( Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları dışında başka kişilere kullandırmaması
beklenmektedir.)
Medya Sponsor’undan beklediklerimiz;
Kongrenin tanıtımı için hazırlanmış basılı, görsel ve/veya işitsel materyallerin sponsorun
ve/veya içinde bulundukları grubun sahip olduğu şu medyalarda “ücretsiz olarak”
yayınlaması;
 Kongre programının sponsora ait gazetenin Ankara ve İnsan kaynakları eklerinde en
az 2 sutun 15 cm boyutlarında kongre tarihinden 2 ve 4 hafta önce olmak üzere 2 kez
yayınlaması
 Web sitelerinde kongrenin tematik bannerini kongre tarihinden önce 2 ay boyunca
yayınlanması
 Sponsora ait radyonun günlük yayınlarında 10 sn. süreli sesli reklamın kongre
tarhinden önce iki ay boyunca yayınlanması
 Müşteri ve/veya üye listelerinde bulunan e.posta adreslerine kongre tarihinden 2, 4 ve
6 hafta önce olmak üzere birer kez e.mailling yapılması.
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

KONGRE ÇANTA SPONSORU
Kongre katılımcılarına verilecek, içine kongreye ilişkin belgelerin konulacağı, kongre
çantasının finansmanını sağlayacaktır. PERYÖN tarafında yaptıracak çantanın üzerinde
PERYÖN ve sponsor firmanın logoları aynı büyüklükte yer alacaktır. Bu çantada diğer
sponsorların logoları daha küçük boyutta yeralacaktır.
Kongre Çanta Sponsorluğu Bedeli: 7.500 TL’dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

YAKA KARTI SPONSORU
Kongrenin 1 adey Yaka Kartı Sponsoru olacaktır. Zirve katılımcılarına dağıtılacak olan
yaka kartında tüm sponsorlarımıza yer verilecek olup Yaka Kartı Sponsoru’nun logosu
kartın kordonetinde yer alacaktır.
Yaka Kartı Sponsorluğu Bedeli: 5.000 TL’dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

KENDİ SPONSORLUĞUNUZU YARATIN
Kendinize özel bir sponsorluk oluşturmak için bizimle görüşebilirsiniz.
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STAND KURULUMU
Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı standlar, Kongrenin yapılacağı CerModern’in Konferans
salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.
Bu alanda kurulacak standların büyüklükleri minimum 6 m 2 den başlayarak 8, 10 ve 12m2 olarak
düzenlenmiştir. Stand alanı planı stand taleplerinize göre tarafınıza yollanacaktır.
Stand Kurulum bedelleri * aşağıdaki gibidir:
6 m2 stand alanı bedeli
Her 2 m2 ilavenin bedeli **

1.500 TL + KDV
300 TL + KDV

* : Stand kiralama işlemleri şirket (tüzel kişi) ismine yapılacaktır. Kiralama yapan şirket kendi
bünyesinden 2 kişi ile kongreye katılım sağlayabilir.
** : Stand alanlarının yeterli olmaması durumunda organizatör firma, ilave taleplerini yerine
getiremeyecektir. Bu nedenle ilave stand alanı taleplerinde erken kayıt yapan firmalara öncelik
verilecektir.
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Daha Önceki İnsan Kaynakları Yönetimi Kongrelerimizde
Bizi Destekleyen kuruluşlara Teşekkür Ederiz.

Burası sizin için ayrılmıştır…
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