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ACE of M.I.C.E. Awards; her sene 2.500 kişinin katılımıyla, kırmızı halı 
seremonisiyle, muhteşem sahne performanslarıyla, geceye katılan 
misafirlerin şıklık yarışıyla ve güçlü basın yansımasıyla Türkiye ve global MICE 
sektörünün en büyük ödül töreni organizasyonudur. 
 
ADAYLAR her sene kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan 
96 kişilik jüri heyeti tarafından 2 aşamalı olarak değerlendirilir. İlk aşamada 
aday kriterlerine uygun başvurular online oylama yoluyla puanlanır ve 
finalistler belirlenir. Finale kalan şirketler 1 tam gün süren Jüri& Finalist 
Toplantısı’nda jüri üyelerine noter huzurunda canlı sunumlarını yaparak 
birinciler belirlenir ve organize edilecek görkemli seremonide ödüller 
kazananlara takdim edilir. 

HAKKINDA
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MICE Sektöründe 7 yılın  
büyük başarısı:

Rakamlarla ACE of M.I.C.E. 

ACE of MICE Awards 2020 Rakamları 

7 yıldır başarıyla  
devam ediyor 

200 toplamda  
dağıtılan ödül sayısı 

13.500 M.I.C.E.  
Profesyoneli katıldı 

540 kişilik jüri heyeti  
başarıyla ve özenle çalıştı

476 finalist firma jüri karşısında  
sunumlarını gerçekleştirdi

2.500 kişi ödül töreninde 
ağırlanacak

18 farklı kategori

96 kişilik jüri heyeti
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KONUK PROFILI
n Etkinlik Ajans sahipleri ve üst düzey yöneticileri, Oteller ve Etkinlik mekanlarının 
sahipleri ve üst düzey yöneticileri, Servis Sağlayıcı firmaların sahipleri 
n Kurumsal Şirketlerin; CEO, Pazarlama İletişimi ve Kurumsal İletişim Yöneticileri 
n İş ve Sanat Camiasının Ünlü isimleri 
n Basın
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BAŞVURU KATEGORILERI 
n En İyi Etkinlik                     
n En İyi Konser
n En İyi Lansman Etkinliği      
n En İyi Davet Etkinliği 
n En İyi Spor Etkinliği
n En İyi Gerilla Etkinliği
n En İyi AVM Etkinliği
n En İyi Incentive Etkinliği
n En İyi Festival 
n En İyi Roadshow

n En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi
n En İyi Çocuk Etkinliği            
n En İyi Etkinlik Produksiyonu
n En İyi Sahne Tasarımı 
n En İyi Ses, Işık, Görüntü Uygulaması 
n En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı 
n En İyi Etkinlik Teknolojisi 
n En İyi Çıkış Yapan Etkinlik 
Toplantı Yönetim Firması

8. ETKINLIK ve  
TOPLANTI ÖDÜLLERI



6

ISIM SPONSORU 

MARKA SPONSORLUĞU 

n ACE of M.I.C.E. Etkinlik ve Toplantı Sektörü Ödülleri;  tüm iletişim  
kampanyasında “İsim Sponsor” ismi ile anılacaktır.
n Ödül Töreni’nde Ana sponsor ilk ödülün takdimini yaparak konuşmasını  
gerçekleştirecektir.
n Sponsor firma ödül töreninde belirlenen alanlarda branding uygulaması  
yapacaktır.
n Ödül töreni fuaye alanında sponsor firmaya stant alanı tahsis edilecektir. 
n Ödül töreni fuaye alanında sponsor firma doğrudan pazarlama 
yapabilecektir. 
n Ödül töreninde kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır.

n ACE of M.I.C.E. Awards iletişim kampanyasında sponsor firmanın logosu 
kullanılacaktır. 
n Sponsor firmaya ödül töreni fuaye alanında 15 m2 stant alanı 
tahsis edilecektir.
n ACE of M.I.C.E. Awards ödül töreninde kırmızı halıda firma 
temsilcisi ile röportaj yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal 
medya hesaplarında yayınlanacaktır.

300.000  
TL + KDV 

20.000  
TL + KDV 
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KATEGORI ISIM SPONSORLUĞU

AÇILIŞ VIDEOSU SPONSORLUĞU 

n Ödül töreninde belirlenen kategorinin ismi tüm iletişim kampanyasında 
sponsor firmanın ismiyle anılacaktır.
n Belirlenecek kategoride ödül takdimi sponsor firma temsilcisi 
tarafından yapılır ve takdimin yapıldığı esnada ekranlarda sponsor 
firmanın videosu döner.
n Ödül töreninde kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır.

n Tüm iletişim kampanyasında sponsor firmanın logosu 
kullanılacaktır.
n Ödül töreni açılışında isim sponsoru firmanın videosu dışında 
sadece 1 firmanın 30 saniyelik videosu kullanılacaktır.
n Ödül töreninde kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır.

15.000  
TL + KDV

25.000  
TL + KDV
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KOLTUK GIYDIRME

JÜRI FINALIST TOPLANTISI  
DENEYIM SPONSORLUĞU 

n Tüm iletişim kampanyasında sponsor firmanın logosu kullanılacaktır.
n Ödül Gecesi’nin gerçekleşeceği salonundaki koltukların giydirilme 
hakkı sponsor firmaya verilecektir.  (Üretimden ve tasarımdan 
sponsor firma sorumludur.)
n Ödül töreninde kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır.

n 90 kişilik kurumsal jüri heyeti ve 60 finalist etkinlik ajansı & markanın katılımıyla 
1 tam gün süren Jüri Finalist Toplantısı isim sponsoru dışında tek bir markaya 
verilecektir.
n Tüm iletişim kampanyasında sponsor firmanın logosu kullanılacaktır.
n Sponsor firmaya jüri finalist toplantısının gerçekleşeceği alanda 
stant alanı tahsis edilecek ve doğrudan pazarlama hakkı 
verilecektir.
n Ödül töreninde kırmızı halıda firma temsilcisi ile röportaj 
yapılacak ve bu röportaj tüm sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır.

40.000  
TL + KDV

20.000 
TL+ KDV
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ASANSÖR GIYDIRME (Toplam 4 Adet)

MOBIL PLATFORM SPONSORLUĞU

Ölçüler: 90 cm(w) x 200 cm(h)

n İstanbul Kongre Merkezi B2 katında bulunan 
toplamda 4 adet asansör kapısına branding 
uygulayabilirsiniz. Tasarım ve üretim süreci sponsor 
firmaya aittir. 

n Ödül Töreninin açılış şovu ve sonrasında senkronize  
ışık-ses gösterisi ve çeşitli kampanya aktivasyonları için 
Popilight platformu kullanılacaktır.
n  Yapılacak senkronize mobil etkinliklerde markanızın 
etkinliğe katılan ziyaretçilerin telefonlarında ana veya alt 
sponsor olarak görüntülemesi, ücretsiz ürün dağıtımı veya 
indirim kampanyalarınızı aktive edebileceğiniz yeni bir 
yöntem sağlıyoruz.
n  %100 hedef kitlenizde olan gerçek kişilere, reklamlarınızı 
ve kampanyalarınızı gösterme imkanına sahip olacaksınız.

20.000 
TL + KDV

12.500 
TL + KDV
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TEŞEKKÜRLER...


