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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 kuruluşu 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 insan
yönetiminin gelişimi ve koordinasyonu yönünde çalışmaktadır. 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 16-17 Ekim 2014 tarihinde, İnsan Yönetimi Kongresinin 15. sini TOBB ETÜ Kültür ve Kongre
Merkezinde gerçekleştiriyoruz. Bundan önce yapılan 14 kongreye katılan 6.400 katılımcı ve yüzlerce konuşmacının
bizlere verdiği destek ile bu yıl yeni bir kongre yapmanın heyecanı ve hep daha iyisini yapmanın sorumluluğunu
taşıyoruz.
İnsan Yönetimi kavramı, son dönemde, sadece İnsan Kaynakları birimlerinin konusu olmaktan çıktı. Kurumlardaki
bütün yöneticiler, İK yöneticileri kadar insan kaynaklarının stratejik fonksiyonlarından haberdar olmak
durumundalar. Kurum çalışanları ise kendilerinin de içinde olduğu uygulamaları her yönüyle anlamak zorundalar.
Bir dönem, İK kavramı, “Personel Yönetimi”nden “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”ne geçişte, büyük bir
değişim yaşamış ve kurumsal stratejinin bir parçası olmuştu. Bugün yeniden kabuk değiştirdiğini ve bünyesinde
farklı anlayışlara yer verdiğini görmekteyiz.
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Günümüzde ışık hızıyla ilerleyen iş dünyası değişkenleri içinde, insan yönetimi
süreçleri, sürekli yeniden yapılanmakta ve her yeni ihtiyaca yönelik farklı
uygulamalar gündeme gelmekte… İK birimleri mevcut yapıda, stratejik önemlerini
korurken bir yandan da bütüncül bir yaklaşımla kurumların tüm çalışanlarını insan
yönetiminin bir parçası haline getirme çabaları artmakta.
Bu yıl, insan yönetimindeki değişimi yakından takip eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, biz de Peryön İç Anadolu
Şubesinin kongre temasını bu konuya ayırdık. Bu amaçla, 16 – 17 Ekim 2014 tarihli kongremizde kurumlardaki
çağdaş uygulamalar ve yansımaları ile insan yönetiminin geleceğini masaya yatıracağız.
İş dünyasından ve insan yönetimi profesyonellerinden oluşan seçkin bir konuşmacı grubu oluşturduk. Amacımız,
her yıl olduğu gibi, bu yıl da insan yönetimindeki hareketli gündemi takip edip gelişmeleri paydaşlarımıza iletmek
olacak.
Bu dosyada kongremize yapacağınız yatırımın koşullarını ve hangi karşılığı alacağınızın detaylarını bulacaksınız.
Değerli katkılarınızı bekler saygılar sunarız.

Elif EJDAR ÖZEL
PERYÖN İç Anadolu Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ana Sponsorlar
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 kitapçığında şirket tanıtımına yönelik bir sayfa yer verilecek
2
 Kongre fuaye alanında ücretsiz (12 m ) stand tahsis edilecek,
 10 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacak ( Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları dışında
başka kişilere kullandırmaması beklenmektedir.),
 Kendilerinin temin etmesi halinde, sponsora ait yaka ipi kongre yaka kartlarında
kullanılacaktır (diğer türlü PERYÖN kendi yaka iplerini kullanacaktır),
 Kongre günü öğleden sonraki oturumlardan önce katılımcılara kendi tanıtımlarını yapma
imkanı verilecektir.
Ana Sponsorluk Bedeli: 20.000 TL'dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

Kongre Sponsoru
Kongre Sponsoru olan şirketlerin logoları tüm basılı malzemelerde “Kongre Sponsoru” 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;



Kongre fuaye alanında ücretsiz (8 m2) stand tahsis edilecek,
7 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacak ( Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları dışında
başka kişilere kullandırmaması beklenmektedir.),

Kongre Sponsorluk Bedeli: 15.000 TL'dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

Resmi Sponsor
Resmi Sponsor olan şirketlerin logoları tüm basılı malzemelerde “Resmi 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;



Kongre fuaye alanında ücretsiz (6 m2) stand tahsis edilecek,
5 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacak ( Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları dışında
başka kişilere kullandırmaması beklenmektedir.),

Resmi Sponsorluk Bedeli: 7.500 TL'dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

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,
5 kişilik katılımcı kontenjanı sağlanacaktır. ( Bu kontenjanın sponsor şirket çalışanları
dışında başka kişilere kullandırmaması beklenmektedir.)

Oturum Sponsorluğu Bedeli: 6.000 TL'dir.
Bu bedele KDV dahil olmayıp ödeme karşılığı fatura verilecektir.

Medya Sponsoru
Kongrenin basılı ve görsel medyada tanıtımını yapan, kongre hakkında kamuoyuna bilgi aktaran tüm sponsor
“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.)

Sponsor'un Yükümlülükleri;
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.

Hizmet Sponsoru
A. Kongre Çanta Sponsoru
Kongre katılımcılarına verilecek, içine kongreye ilişkin belgelerin konulacak ve PERYÖN tarafından temin
edilecek çantayı ﬁnanse edecek şirketin logosuna “Hizmet Sponsoru” adı altında ( D. ) maddesindeki
alanlarda yer alması sağlanacaktır. Firma çanta üzerinde PERYÖN logosundan daha büyük olmamak üzere
kendi logosunu bulundurabilecektir.
B. Ulaşım Sponsoru
Kongre konuşmacılarının havaalanı-TOBB Ünivertesi-havaalanı arasındaki ulaşımı sağlacak olan şirketin
logosuna “Hizmet Sponsoru” adı altında ( D. ) maddesindeki alanlarda yer alması sağlanacaktır.
C. Yiyecek- İçecek Sponsoru
Kongre katılımcılarına selfservice olarak verilecek kahve arası, öğle yemeği ve konuşmacılara masada
servis edilecek prestij öğle yemeğini temin edecek olan şirketin logosuna “Hizmet Sponsoru” adı
altında ( D. ) maddesindeki alanlarda yer alması sağlanacaktır.
D. Hizmet Sponsorlarına Sağlanacak İmkanlar
Hizmet Sponsoru olan şirketlerin logolarına,
 Kongre duyurularında,
 Kongre kitapçığında,
 PERYÖN Kongre Web sayfasında,
 Kongrenin tanıtımının yapıldığı tüm internet sayfalarında,
 Basın ilanlarında,
 Davetiyelerde,
 Aﬁşlerde ve
 (sadece çanta sponsoru için) Kongre çantası üzerinde PERYÖN logosuyla
beraber yer alacaktır.

Stand Kurulumu
Şirket/ürün tanıtımlarının yapılacağı standlar, Kongrenin yapılacağı TOBB ETÜ Kongre ve Kültür Merkezi
salonlarının bulunduğu fuaye alanına kurulacaktır.
Bu alanda kurulacak standların büyüklükleri minimum 6 m2 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

1.300 TL + KDV

Her 2 m2 ilavenin bedeli ** 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.

Daha Önceki İnsan Yönetimi Kongrelerimizde
Bizi Destekleyen Kuruluşlara Teşekkür Ederiz.

Burası sizin için ayrılmıştır...
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