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7. VE

SPONSORLUK DOSYASI



NEDİR
ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve 
Toplantı Sektörü Ödülleri; kongre, 
toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin 
sürdürülebilir büyümesine yön 
vermeyi, sektörde hizmet veren 
kurum ve kuruluşlarda daha 
mükemmele ulaşma arzusu 
yaratmayı, MICE sektörü ile sektörden 
hizmet alan kurumsal şirketleri ödül 
gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi 
ve Türk kongre, toplantı ve etkinlik 
sektörünün bilinirliğini küresel 
ölçekte arttırmayı hedefleyen ilk ve 
tek organizasyondur. 



HAKKINDA
2012 yılında düzenlenen ilk ödül 
organizasyonundan bu yana her sene 
büyüyerek farklı kategorilerde sektörün 
en iyilerini belirleyen ACE of M.I.C.E. 
Awards 2019 yılında da MICE’ın aslarını 
yedinci kez belirleyecek. Son olarak 26 
Mart 2018 tarihinde UNIQ HALL’de 
altıncısı düzenlenen görkemli seromonide 
26 farklı kategoride ödül sahipleriyle 
buluştu.  



HAKKINDA
ACE of M.I.C.E. Etkinlik ve Toplantı Ödülleri; 
Etkinlikler, Etkinlik / Toplantı Yönetim Firmaları, 
Proje Uygulamaları olmak üzere 3 ana başlık, 2 
ana başlık, 20 kategoride değerlendirilecektir. 

Başvurular, 1 Ekim 2018 – 19 Kasım 2018 
tarihleri arasında miceodulleri.com web sitesi 
üzerinden yapılabilecektir. 

Aday kriterlerine uygun başvurular öncelikle 
online oylama yoluyla Jüri tarafından 
değerlendirilir ve her kategoride finale kalan 3 
aday Jüri ve Finalist Toplantısında heyet karşısında 
sunumlarını canlı olarak gerçekleştirir. Birinciler 
Jüri ve Finalist Toplantısında canlı oylama 
yoluyla belirlenir ve organize edilecek görkemli 
seremonide ödüller kazananlara takdim edilir.
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ETKİNLİKLER
➥ En İyi Etkinlik 

➥ En İyi Uyarlama Etkinlik

➥ En iyi Lansman Etkinliği 

➥ En İyi Spor Etkinliği 

➥ En İyi Gerilla Etkinliği 

➥ En İyi Davet Etkinliği 

➥ En İyi AVM Etkinliği 

➥ En İyi Incentive Etkinliği 

➥ En İyi Çocuk Etkinliği 

➥ En İyi Festival 

➥ En İyi Belediye Festivali 

➥ En İyi Konser

➥ En İyi Roadshow

➥ En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

➥ En İyi Etkinlik Prodüksiyonu

➥ En İyi Etkinlik Teknolojisi

ETKİNLİK/TOPLANTI YÖNETİM FİRMALARI
➥ En İyi Etkinlik/
Toplantı Yönetim 
Firması

➥ En İyi Çıkış Yapan 
Etkinlik / Toplantı 
Yönetimi Firması

➥ En İyi Incentive 
Firması 
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KONUK PROFİLİ

➥ MICE Profesyonelleri ( Etkinlik Ajansları, 
Otel ve Etkinlik Mekanları, Servis 
Sağlayıcılar) 

➥ Kurumsal Şirketlerin: Pazarlama İletişimi 
Yöneticileri, Etkinlik ve Sponsorluk 
Yöneticileri, Kurumsal İletişim Yöneticileri 

➥ İş ve Sanat Camiasının Ünlü İsimleri 

➥ Basın 

➥ %52 
CEO / 

KURUCU 
ORTAK ➥ %33 ÜST 

DÜZEY 
YÖNETİCİ

➥ %15 DİREKTÖR
/ KOORDİNATÖR
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JÜRİ VE FİNALİST TOPLANTISI
Online oylama sonucu finale kalan 
78 firma Jüri Finalist Toplantısı 
kapsamında noter huzurunda 
sunumlarını  3 ayrı salonda canlı 
olarak gerçekleştirir. Finalist firmaların 
temsilcileri ve jüri heyetinin bir araya 
geldiği günde yoğun bir network 
sağlanır. 



JÜRİ VE FİNALİST TOPLANTISI
Finalistlerin 7 dakikalık sunumlarının 
ardından her bir jüri üyesi kendilerine 
dağıtılan keypadler üzerinden 
oylamayı canlı olarak gerçekleştirir.  
Jüri oylaması sonucu kazanan adaylar 
noterin önündeki ekrana yansır ve bu 
şekilde noter onaylı olarak da teyit 
edilir. Kazananlar ödüllerin dağıtıldığı 
seromonide açıklanır ve ve Oscar 
tadında bir törende sahiplerine takdim 
edilir.
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TANITIM KANALLARI

Yazılı Medya

Açıkhava Kurum Tanıtımları

Görsel Medya Dijital Medya Dijital Tanıtım
➥ Reklam 
➥ Haber Çalışmaları (PR) 
➥ Röportaj
➥ Özel Ek
➥ Insert 

➥ Haber 
➥ Alt yazı Reklamları 
➥ Röportaj
➥ Program Konukluğu
➥ TV-Radyo Haberleri 

➥ Reklam 
➥ Haber 
Çalışmaları (PR)
➥ Röportaj
➥ Banner

➥ Emailing / Push 
Notification
➥ App / SMS / Google - 
remarketing Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter 
paylaşım ve reklamları

➥ Billboard

➥ Raket

➥ Bayrak

➥ Led Ekranlar

➥ Köprüler

➥ Havaalanı 
reklam ve 
davetiye dağıtım
➥ Metrolar
➥ İDO iç 
mekanlar

➥ THY uçak içi 
ekranlar
➥ Maslak 
panolar

Yarışmaya katılan adaylar, sponsor 
firmalar ve jüri üyeleri kendi 
kanallarını kullanarak projenin 
bilinirliğine ilişkin yapacakları tüm 
tanıtımlar



ACE OF M.I.C.E. AWARDS HAVAALANI, METRO, UÇAK İÇİ, OUTDOOR BILLBOARD, PANO REKLAM ÇALIŞMALARI



RAKAMLARLA
ACE OF M.I.C.E. AWARDS
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MICE SEKTÖRÜNDE 6 YILIN BÜYÜK BAŞARISI:
İşte Dev Rakamlarla ACE of M.I.C.E. AWARDS!

6

12.000

174

467

386

350

Yıldır 
başarıyla 
devam 
ediyor

MICE 
profesyoneli 
katıldı.

Toplamda 
dağıtılan 
ödül sayısı

kişilik jüri 
heyeti 
başarıyla 
çalıştı. 

sponsor 
firma 
destek 
sağladı. 

finalist firma jüri 
heyeti karşısında 
sunumlarını 
gerçekleştirdi. 



ACE of M.I.C.E. AWARDS 2019 RAKAMLARI

1900

250

kişi ödül 
töreninde 
ağırlanacak

firmanın 
başvuru 
yapması 
bekleniyor 

Ana 
başlık

kişilik
jüri
heyeti

Kategori2 20

70



SPONSORLUK
FIRSATLARI
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ANA SPONSORLUK
➥ ACE of M.I.C.E. Etkinlik ve Toplantı 
Sektörü Ödülleri ‘Ana Sponsor’ ismi ile 
anılacaktır.

➥ ACE of M.I.C.E. Awards iletişim 
kampanyasında ‘Ana Sponsor’ olarak yer 
alacaktır. 

➥ Ödül töreni takdimi ve açılış 
konuşması ‘Ana Sponsor’ tarafından 
yapılacaktır. 

➥ Sponsor firma ödül töreninde ve jüri 
finalist toplantısında belirlenen alanlarda 
branding  hakkı verilecektir. 

➥ 1800 kişinin katıldığı ödül töreni ve 
Jüri Finalist Toplantısında sponsor firmaya 
doğrudan pazarlama hakkı verilecektir. 

➥ Ödül töreni fuaye alanında sponsor 
firmaya 25m2 stant alanı tahsis 
edilecektir. 

➥ Ödül töreni için hazırlanacak dijital 
katalogda sponsor firmanın hoş geldiniz 
yazısı ve arka kapak reklamına yer 
verilecektir. 

ANA SPONSORLUK 250.000 TL+KDV 



MARKA SPONSORLUĞU

STANT ÖRNEĞİ 20.000 TL+KDV 

➥ ACE of M.I.C.E. Awards 
iletişim kampanyasında sponsor 
firmanın logosu kullanılacaktır. 

➥ Belirlenecek kategoride ödül 
takdimi sponsor firma temsilcisi 
tarafından yapılır ve takdimin 
yapıldığı esnada tüm ekranlarda 
sponsor firmanın videosu döner.

➥ ACE of M.I.C.E Awards ödül 
töreninde kırmızı halıda firma 
temsilcisi ile röportaj yapılacak 
ve bu röportaj tüm sosyal medya 
hesaplarından yayınlanacaktır. 

➥ Sponsor firmaya ödül 
töreninde doğrudan pazarlama 
hakkı verilecektir.

➥ Ödül töreni için dijital 
katalogda sponsor firmanın sağ 
sayfa reklamına yer verilecektir. 

➥ Sponsor firmaya ödül töreni 
fuaye alanında 9-12 m2 arası 
stant alanı tahsis edilecektir.



KATEGORİ İSİM SPONSORLUĞU

12.500 TL+KDV 

➥ ACE of M.I.C.E. Awards, Etkinlik 
ve Toplantı Sektörü Ödül Töreninde 
belirlenen kategori sponsor firmanın 
ismiyle anılacaktır. 

➥ ACE of M.I.C.E. Awards iletişim 
kampanyasında kategorinin adı 
sponsor firmanın ismiyle anılacaktır. 

➥ Belirlenecek kategoride ödül 
takdimi sponsor firma temsilcisi 
tarafından yapılır ve takdimin 
yapıldığı esnada tüm ekranlarda 
sponsor firmanın videosu döner.

➥ ACE of M.I.C.E Awards 
ödül töreninde kırmızı halıda 
firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm 
sosyal medya hesaplarından 
yayınlanacaktır.

➥ ACE of M.I.C.E. Awards için 
hazırlanacak dijital katalogda 
sponsor firmanın sağ sayfa 
reklamına yer verilecektir. 



JÜRİ FİNALİST TOPLANTISI 
DENEYİM SPONSORLUĞU
➥ ACE of M.I.C.E. Awards iletişim 
kampanyasında sponsor firmanın logosu 
kullanılacaktır. 

➥ Belirlenecek kategoride ödül takdimi 
sponsor firma temsilcisi tarafından 
yapılır ve takdimin yapıldığı esnada tüm 
ekranlarda sponsor firmanın videosu döner.

➥ Ödül töreni için hazırlanan dijital 
katalogda sponsor firmanın sağ sayfa 
reklamına yer verilecektir. 

➥ Sponsor firmaya jüri finalist toplantısının 
gerçekleşeceği alanda 9-12 m2 stant alanı 
tahsis edilecektir.

➥ Sponsor firmaya jüri finalist toplantısı 
esnasında doğrudan pazarlama hakkı 
tanınacaktır.

➥ ACE of M.I.C.E Awards ödül töreninde 
kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya 
hesaplarından yayınlanacaktır.. 

20.000 TL+KDV 



TEŞEKKÜRLER

Tel: +90 216 465 95 56 -57 Fax: +90 216 465 95 58 
www.miceodulleri.com, info@turizmmedya.net

#aceofmice


