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Bu Buluşma Sağlık İçerir



2011 yılından bu yana OSMED, 
Türkiye turizm konaklama 
sektöründe sosyal sorumluluğu 
ilke edinmiş, ulusal ve 
uluslararası konaklama sektörü 
içerisinde eğitim modülleri olarak uygulanan farklı 
seçenekleriyle hizmet veren eğitim derneğidir.

OSMED sadece satın alma müdürleri değil tüm 
sektör çalışanları ile aynı çatı altında hareket 
etmesiyle de iyi tanınmaktadır.

Bu yıl 8.’sini gerçekleştirecek 
olduğumuz 8. Turizm Sektör 
Buluşması Antalya’yı 12/14 
Şubat 2021 tarihlerinde 
“Asteria Kremlin Palace”ta 

düzenleyecek olmanın sevinci içerisindeyiz. 

Bildiğiniz gibi 2013 yılından bu yana 7 sektör 
buluşması, bir çok seminer ve eğitim programları 
gerçekleştirdik. “Turizm Sektöründe Verimliliğin 
Artması” konusunda desteğimiz ve geliştirme 
çalışmalarımızı bu yıl da devam ettirdiğimiz için 
mutluyuz.

Yılın ilk aylarında 
hayatımıza giren 
ve bildiğimiz tüm 
düzeni değiştiren 
Covid-19 ile 
birlikte tüm 
turizm konaklama sektörü ve bağlı diğer sektörler 
bir değişim rüzgarına girmiştir. Biz de OSMED 
olarak bu değişimin bir parçası olup, “yeni düzen” 
diye tabir ettiğimiz düzende hedeflerimiz 
doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz. Bu yıl 
her zamankinden faklı bir düzende sizlerle birlikte 
olacağız. Umuyoruz ki 8. Turizm Sektör Buluşması 
ve daha niceleri turizm konaklama sektörünün 
büyümesinde etkili olacaktır.

2021 yılı 
hazırlıklarımızda OSMED 
Türkiye 13 temsilcilik ve 
“Bölgesel Yönetim 
Kurulları”nın katılımları 
ile belirlediğimiz sektör 

için önemli bazı konu başlıkları yan sayfadaki 
gibidir;

1- Dünya turizm konaklama sektörünün değişim 
rüzgarı,
2- Covid-19 standartlarına uygun, hijyen 
konusunda uluslararası geçerlilikte detaylı 
eğitimler,
3- Turizm konaklama sektörü 2021 farklı hizmet 
konseptleri,
4- Otellerde yeni sistem hijyen önlemleri,
5- Satın almada dijital dünya,
6- Termal kamera, ozon sistemleri, ULV makineleri,
7- Housekeepingler yarışıyor,
8- Şefler yarışıyor,
9- Satın almacılar yarışıyor.
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• Restoran, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Makine ve  
 Gereçleri
• Fast Food, Pastane Sistem ve Malzemeleri
• Servis Malzemeleri (Cam, Porselen, Metal)
• Otel Tekstili, Dekorasyon Malzemeleri 
• Dezenfektan Ürünleri
• ULV Cihazları
• Ozon Temizleme Ürünleri
• Temizlik Malzeme Araç ve Gereçleri
• Park, Bahçe, Plaj Ekipmanları ve Peyzaj Malzemeleri
• Jeneratörler ve Kesintisiz Güç Kaynakları
• Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sektörel Yayınlar
• Havuz, Sauna, Hamam, Jakuzi ve Aksesuarları
• Elektrik üretiminde Solar Enerji 
• V.R.V. Klima İklimlendirmeleri ve Sistemsel Yenilikleri
• Eğlence ve Tanıtım Ekipman ve Hizmetleri
• Engelliler İçin Lift, Aksesuarlar ve Her Türlü Kolaylaştırıcılar
• Spa & Wellness Kozmetikleri
• Güzellik, Bakım ve Spor Ekipmanları
• Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri, Donanım ve Yazılımları
• Ses ve Görüntü Sistemleri, Elektronik Araçlar (TV, DVD,  
 Home Theatre)
• Elektronik Ofis Araçları (Faks, Fotokopi, Printer)
• Teknolojide Otomasyon Sistemleri
• Yangın Algılamaları
• Suda İyileştirme, Arıtma ve Geri Dönüşüm
• Havuz Ekipmanları
• Renovasyon yılı 2020

ORGANİZASYONDA YER ALACAK SEKTÖR 
GRUPLARI
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SPONSORLUK ÜCRETLERİ
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STAND ÜCRETLERİMİZ
28 m²   Stand ücreti  :  22.000  + KDV
16 m²   Stand ücreti  :  15.000   + KDV
12 m²   Stand ücreti  :  13.000   + KDV
10 m²   Stand ücreti  :   12.000   + KDV
Her firmaya 1 Double oda (Cuma Giriş - 
Pazar Çıkış)
Her firmaya 2 kişilik günü birlik giriş - 
çıkış hakkı
verilecektir. Saat : 09.00 - 18.00 arası 
(Herşey dahil)

UYDU SEMPOZYUM (SEMİNER)
SPONSORLUĞU
Uydu Sempozyumları 12-14 Şubat 
tarihlerinde yapılacaktır.  Uydu 
sempozyum süresi 1 saattir.  Sponsor 
firmanın tanıtım  materyalleri 
sempozyum saatinde fuaye salonu girişi 
ve salon içerisinde yer alacaktır. 

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU
Sempozyum oteli içerisinde kullanılacak 
tüm yönlendirmelerde firma logosu 
bulunacaktır.

DAVETİYE ZARFI  ( 2.000 Adet )
Davetlilere gönderilecek zarfta 
firmanızın logosu bulunacaktır.

 

15.000 +KDV

7.500 +KDV

5.000 +KDV



KAHVE MOLALARI
Organizasyon boyunca kurabiyeli 
kahve molaları  günde 2 sefer 
olmak üzere servis edilecektir.
Kahve molası esnasında firmalar 
masalara bayrak,
broşür, kartvizit dağıtma hakkına 
sahiptir.

BAR YEMEĞİ – ALKOL 
SPONSORLUĞU
13 Şubat tarihindeki bar gecesi için 
firmadan katkı bedeli alınacaktır. 
Firma tarafından yapılan bu destek 
karşılığında ister tadım büfeleri 
kurulabilecek, isterse bar gecesinin 
alkolünü temin edebilecektir. Bar 
gecesi alanında firma bayrak ve 
flamaları, sahnede de logoları yer 
alacaktır. Led ekranda firma logosu 
kullanılacak.

ASANSÖR REKLAM 
SPONSORLUĞU 
Asteria Kremlin Palace Kundu’da 
asansörlerdeki 
flip chartlara firma logolu toplantı 
görseli asılacaktır. 
Birden fazla firma sponsor 
olabilecektir.

4.000 +KDV

20.000 +KDV

5.000 +KDV



10.000 +KDV

5.000 +KDV

5.000 +KDV

5.000 +KDV

5.000 +KDV

YAKA BOYUNLUK 
SPONSORLUĞU
Sektör Buluşması'nda kullanılacak 
yaka kartlarında toplantı görselli 
firma logosu kullanılacaktır.

MESSAGE BOARD 
SPONSORLUĞU
Sektör buluşması merkezine 
konulacak 3 adet plazma sponsor 
firmaya ait reklam, 12-14 Şubat 
tarihlerinde tanıtım filmi v.b. 
gösterimi yapılacaktır.

ODALARA PROMOSYON 
DAĞITIMI
Katılımcıların odalarına firma 
promosyon ve 
hediyeleri konulacaktır.

MASALARA FİRMA BAYRAĞI 
KONULMASI
Öğlen ve akşam yemeklerinde 
masalara firma 
bayrakları konulacaktır.

ODA HAVLU VE KLOZET KUŞAĞI 
Tüm katılımcıların odalarında yer 
alan havlu takımları üzerinde firma 
/ ürün logolu kuşaklar ve 
dezenfektanlar yer alacaktır. Firma 
ürün / logolu kuşaklar 750 adet 
yapılacak olup odalara; her gün 
koyulacak havlu setlerinde 
kullanılacaktır.



Sponsorluk ödemelerini gerçekleştiren firmaların banka dekontlarını kurumsal@nikoturizm.com adresine göndermeleri gerekmektedir. 
İletişim : 0532  774 25 88 | 0532 064 24 15

İPTAL KOŞULLARI
Yapılan sponsorlukların iptali koşulunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar toplam ödemenin %50’si iade edilecektir.
31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iade işlemleri organizasyonun
bitiminden sonra yapılacaktır.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

TEK GECE KONAKLAMA ÜCRETİ

OTEL

12-14 ŞUBAT 2021
2 GECELİK KONAKLAMA PAKETİ

SNG ODA

SNG ODA

1. ÇOCUK 2. ÇOCUK

DBL ODA

DBL ODA

1,500 TL + KDV

800 TL + KDV

02 - 11,99  ÜCRETSİZ 00 - 1,99  ÜCRETSİZ
02 -11,99  %50 İNDİRİMLİ 

2,000 TL + KDV

1200 TL + KDV

ASTERIA KREMLIN PALACE
KUNDU / ANTALYA

ASTERIA KREMLIN PALACE
KUNDU / ANTALYA

ASTERIA KREMLIN PALACE
KUNDU / ANTALYA

DIŞ KATILIM ÜCRETİ BAR GECESİ
250 TL + KDV

Saat : 21.00 - 24.00
200 TL + KDV

Saat : 09.00 - 18.00

TR26 0001 5001 5804 80188138 05

Niko Turizm Hesap Bilgileri

Banka : Şube   :

TL Hesap No   : IBAN   :

Niko Gıda Tur. İnş. End. Otel Ekip. San. Ve Tic. A.Ş.

VAKIFBANK ASPENDOS ŞUBESİ 

4801-8813805

Sektör Buluşması konaklaması 2 gecelik paket ve her şey dahil olarak satılmaktadır. (12.02.20212 - 14.02.2021)
                     Katılımcılar eş ve çocuklar için kaldıkları gece başına ücret öderler. (KDV %18’dir.)

                    Niko Turizm ilgili fiyatlara ilişkin doğması muhtemel vergi tutarlarını fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
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BİLGİ ve REZERVASYON İÇİN
0532 064 24 15 | kurumsal@nıkoakademı.com
0532 774 25 88 | INfo@nıkoakademı.com
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