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Böyük məmnuniyyətlə Sizə “CEO MMC” şirkəti tərəfindən təşkil edilən sərgilər çərçivəsində həyata
keçirilən, məhsul və xidmətlərinizin təşviqi üzrə qarşıya qoyulmuş bir çox məqsədlərə maksimum
dərəcədə nail olmağı nəzərdə tutan kompleks reklam-marketinq xidmətlərini təklif edirik. Bir məkanda
toplanmış ən böyük auditoriya sayılan sərginin iştirakçı və ziyarətçilərinə Siz sərginin iş vaxtı
çərçivəsində öz xidmət və məhsullarınızı təqdim edə bilərsiniz. Sərginin sponsorluğu mütəxəssislərə öz
məhsulunuzu nümayiş etdirmək və Sizin rəqibləriniz arasında seçilmək imkanını verir. Sərginin sponsoru
olduğu halda Siz bazarda öz gücünüzü nümayiş etdirirsiniz. Bundan əlavə sərginin sponsorluğu,
şirkətinizin loqotipi bütün sərginin materiallarını müşayiət etdiyinə görə, səmərəli şəkildə sərginin
reklam kampaniyasından faydalanmaq imkanını verir.
Sizin diqqətinizə sponsorluq növlərini təqdim edirik. Aşağıda təqdim olunan imkanlardan əlavə biz
individual şəkildə büdcənizə əsaslanaraq xüsusi sponsor paketi hazırlaya bilərik.
Sizin bütün suallarınıza cavab verməyə şad olarıq.

Əlaqə üçün məlumat:
CEO MMC

Azərbaycan, Bakı, AZ 1025

Nobel pr., 15, 7-ci mərtəbə
“AZURE” Biznes Mərkəzi
Tel.: +99412 4048976

Faks: +99412 447 85 58

E-mail: telecoms@ceo.az
Web: www.bakutel.az

Layihə meneceri
Emiliya İsmayılova
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SPONSORLUQ
BAŞ SPONSOR
RƏSMİ AVTOMOBİL
RƏSMİ BANK
QIZIL SPONSORLUQ
TƏRƏFDAŞ ÖLKƏ
RƏSMİ İÇKİ
SƏRGİNİN RƏSMİ SAATI
ENERJİ YÜKLƏMƏ STANSİYASINA SPONSORLUQ
LOTEREYA SPONSORLUQ
SƏRGİNİN FLEŞ KARTLARINA SPONSORLUQ
GÜMÜŞÜ SPONSORLUQ
EMAL OLUNMUŞ MATERİALLARDAN HAZIRLANAN PAKETLƏRƏ SPONSORLUQ
SÜRƏTLİ KEÇİD XİDMƏTİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİ QEYDİYYATININ SPONSORLUĞU
RƏSMİ AXŞAM ZİYAFƏTİNƏ SPONSORLUQ
İSTİQAMƏT NİŞANLARINA SPONSORLUQ
İSTİRAHƏT GÜŞƏSİNƏ SPONSORLUQ
STANDART VƏ VİP DƏVƏTNAMƏLƏRİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİNİN ÇANTALARINA SPONSORLUQ
ONLAYN XƏBƏRLƏRƏ SPONSORLUQ
SƏRGİNİN PARÇA PAKETLƏRİNƏ SPONSORLUQ
VİP ZALINA SPONSORLUQ
SƏRGİ BLOKNOTLARINA SPONSORLUQ
SƏRGİ KATALOQUNUN SPONSORLUĞU
MƏTBUAT KONFRANSININ SPONSORLUĞU
SƏRGİ QƏLƏMLƏRİNƏ SPONSORLUQ
BROŞÜRLARIN SPONSORLUĞU
STANDART DƏVƏTNAMƏLƏRƏ SPONSORLUQ
VİP DƏVƏTNAMƏLƏRİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİNİN RƏSMİ “GÜNDƏLİK XƏBƏRLƏR” QƏZETİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİ KATALOQUNUN ARXA CİLDİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİ BƏLƏDÇİSİNƏ SPONSORLUQ
SƏRGİ KAĞIZ PAKETLƏRİNƏ SPONSORLUQ
AVTOBUSLARA SPONSORLUQ
KARTİNQ/BOULİNQ YARIŞMASININ SPONSORLUĞU
SƏRGİ SUVENİRLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MƏTBUAT VƏ BİZNES MƏRKƏZİNƏ SPONSORLUQ

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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BAŞ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ADI:

……………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

POÇT İNDEKSİ: ……………………………………………………………………..…

TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Şirkətinizin sərginin baş sponsoru kimi qeyd olunması
Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
Mətbuat konfransının qeydiyyat masasında işləyən personalın uniformaları üzərində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
(Uniforma sponsor tərəfindən təmin olunmalıdır. Sərgi loqotipinin olması şərtdir)
Sərginin mətbuat konfransında sponsor şirkətin rəhbərliyi üçün iştirak və çıxış etmək imkanı
Sərgi ərazisində promouterlər tərəfindən (8 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə) və ya qeydiyyat masasından (Təşkilatçılar
tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
“Gündəlik Xəbərlər” qəzetində tam səhifəlik məqalə/müsahibə
Qeydiyyat masasının yanında reklam lövhəsi/bannerin (max. 2mx2m, sponsor tərəfindən təqdim olunur) yerləşdirilməsi
Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qəzet və jurnallarda yerləşdirilən reklamlarda
bannerlər
reklam lövhələri
poster və rolaplarda
metro stansiyalarında, hava limanında, kinoteatrda, biznes mərkəzləri, mehmanxanalarda və s. reklamlar
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasinda banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun ön cildində
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
mətbuatın döş nişanlarında
Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqunun arxa cildinin iç üzündə tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (60 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (60 saniyədək)
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 10 dəvətnamə

Ödəniş Forması

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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RƏSMİ AVTOMOBİL
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizə sərginin “Rəsmi Avtomobil” statusunun verilməsi
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışında “Rəsmi Avtomobil” kimi qeyd olunması
• Sərgi kompleksinin foyesində reklam lövhəsi/bannerin (maks. ölçü 2mx1.5m, sponsor tərəfindən təqdim olunur)
yerləşdirilməsi
• Avtomobilin foyedə və ya sərgi kompleksinin girişində yerləşdirilməsi üçün yer
• Sərginin loqotipindən istifadə və “Rəsmi avtomobil” statusunu qeyd etməklə, öz reklam materiallarında şirkətin
adını qeyd etmək hüququ
• Sərginin qeydiyyat masasından reklam xarakterli materialların paylanılması
• Sərginin mətbuat buraxılışında sərgi üçün hazırlanan şirkət haqqında qısa məlumatın yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _______________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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RƏSMİ BANK
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizə sərginin “Rəsmi Bank” statusunun verilməsi
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışında “Rəsmi Bank” kimi qeyd olunması
• Sərginin loqotipindən istifadə və “Rəsmi bankı” statusunu qeyd etməklə, öz reklam materiallarında şirkətin adını
qeyd etmək hüququ
• Sərginin qeydiyyat masasından reklam xarakterli materialların paylanılması
• Sərginin mətbuat buraxılışında sərgi üçün hazırlanan şirkət haqqında qısa məlumatın yerləşdirilməsi
• Köşkün foyedə yerləşdirilməsi üçün sahə (köşk şirkət tərəfindən təqdim olunur)
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
Broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _______________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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QIZIL SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

……………………………………………………………………………

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin qızıl sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərgi ərazisində promouterlər tərəfindən (4 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə) və ya qeydiyyat masasından
(Təşkilatçılar tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetində tam səhifəlik məqalə/müsahibə
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qəzet və jurnallarda yerləşdirilən reklamlarda
poster və rolaplarda
açiliş mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 6 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _________________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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TƏRƏFDAŞ ÖLKƏ
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Sponsora sərginin “Tərəfdaş Ölkə” statusunun verilməsi
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərgi ərazisində sponsorun milli geyimində olan promouterlər tərəfindən (2 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə) və
ya qeydiyyat masasından (Təşkilatçılar tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
• Açılış mərasiminin rəqs hissəsində çıxış etmə imkanı
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetində tam səhifəlik məqalə/müsahibə
• Sərgi bələdçisinin arxa cildində tam səhifəlik rəngli reklam
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qəzet və jurnallarda yerləşdirilən reklamlarda
reklam lövhələrində
metro stansiyalarında, hava limanında, kinoteatrda, biznes mərkəzləri, mehmanxanalarda və s. reklamlar
poster və rolaplarda
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
ziyarətçi bazası üzrə html göndərmədə
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (20 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (20 saniyədək)
Sərgi kataloqunda ölkə haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi

• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 4 dəvətnamə

Ödəniş Forması

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix ____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

RƏSMİ İÇKİ

MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizə sərginin “Rəsmi İçki” statusunun verilməsi
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışında “Rəsmi İçki” kimi qeyd olunması
• VİP zalında şirkətin içkisinin təqdim edilməsi (içki şirkət tərəfindən təqdim olunur)
• Şirkətin reklam materialların VİP-zalın masalarında yerləşdirilməsi
• Sərginin loqotipindən istifadə və “Rəsmi içki” statusunu qeyd etməklə, öz reklam materiallarında şirkətin adını
qeyd etmək hüququ
• Sərginin qeydiyyat masasından reklam xarakterli materialların paylanılması
• Sərginin mətbuat buraxılışinda sərgi üçün hazırlanan şirkət haqqında qısa məlumatın yerləşdirilməsi
• VİP zalın ərazisində “Rəsmi içki” statusunu qeyd etməklə, rollapın yerləşdirilməsi;
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarinda
sərginin rəsmi internet saytinda
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
qeydiyyat masasi arxasinda banner
mətbuat konfransinin prezidiumu arxasinda banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (şirkətin saytına keçidlə) yerləşdirilməsi

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİNİN RƏSMİ SAATI*
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizə sərginin “Rəsmi Saat” statusunun verilməsi
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışında “Rəsmi Saat” kimi qeyd olunması
• Sərginin loqotipindən istifadə və “Rəsmi saat” statusunu qeyd etməklə, öz reklam materiallarında şirkətin adını
qeyd etmək hüququ
• Sərginin qeydiyyat masasından reklam xarakterli materialların paylanılması
• Sərginin mətbuat buraxılışinda sərgi üçün hazırlanan şirkət haqqında qısa məlumatın yerləşdirilməsi
• Brendə aid saat maketinin foyedə və sərgi ərazisində yerləşdirilməsi üçün xüsusi sahə (ümumilikdə, hər sərgi
üçün maksimum 2 maket). Maket sponsor tərəfindən təqdim olunur;
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərgi zalında bannerdə və ya bayraqda (zallarda, sərgi bir zaldan çox əhatə edirsə)
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
Sərginin internet saytında elektron bannerin (şirkətinin saytına keçidlə) yerləşdirilməsi

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

* Bütün sərgilər üçün “Rəsmi saat” lar mövcud olduğu təqdirdə, sponsorluq imkanı satılmır.

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il. Məbləğ 100%
ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra
edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən
ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _______________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

ENERJİ YÜKLƏMƏ STANSİYASINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sponsor loqotipinin enerji yükləmə stansiyasında yerləşdirilməsi (loqotipin ölçüsü və yeri təşkilatçı ilə
razılaşdırılır)
• Enerji yükləmə stansiyasının işarələrində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

LOTEREYAYA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Lotereya biletlərin üzərində loqonun yerləşdirilməsi
• Lotereya keçirilən ərazidə yerləşən bannerin üzərində logonun yerləşdirilməsi
• Lotereyanın qalibinə mükafatın təqdim edilməsi (mükafat sponsor tərəfindən təqdim olunur)
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİNİN FLEŞ KARTLARINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Ziyarətçilərə təqdim olunacaq sərginin fleş kartların üzərində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

GÜMÜŞÜ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin gümüşü sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərgi ərazisində promouterlər tərəfindən (4 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə) və ya qeydiyyat masasından
(Təşkilatçı tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetində tam səhifəlik məqalə/müsahibə
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
broşüralarda
VİP və standart dəvətnamələrdə
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qəzet və jurnallarda yerləşdirilən reklamlarda
poster və rolaplarda
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərginin internet saytında elektron bannerin (sponsorun saytına keçidlə) yerləşdirilməsi
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 4 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (994 12 4041001)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

EMAL OLUNMUŞ MATERİALLARDAN HAZIRLANAN PAKETLƏRƏ
SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Ziyarətçilərə təqdim olunan paketlərin üzərində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Paketlərə sponsorun reklam materiallarının daxil etməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SÜRƏTLİ KEÇİD XİDMƏTİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sürətli keçid köşkünün yanında reklam lövhəsi/bannerin (maks. ölçü 2mx2m, sponsor tərəfindən təqdim olunur)
yerləşdirilməsi
• Sürətli keçid xidmətində işləyən personalın uniformaları üzərində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sponsor loqotipinin Sürətli keçid köşkündə yerləşdirilməsi
• Sürətli keçid köşkündən (təşkilatçı tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (30 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə
Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİ QEYDİYYATININ SPONSORLUĞU
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Qeydiyyat masasının yanında reklam lövhəsi/bannerin (maks. ölçü 2mx2m, sponsor tərəfindən təqdim olunur)
yerləşdirilməsi
• Sərginin qeydiyyat masasında işləyən personalın uniformaları üzərində sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
(Uniforma sponsor tərəfindən təmin olunmalıdır. Sərgi loqotipinin olması şərtdir)
• Ziyarətçilərinin döş nişanlarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi (VİP xaric)
• Sərgi lanyardlarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sərginin qeydiyyat masasından (Təşkilatçı tərəfindən) reklam xarakterli materialların paylanılması
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetində tam səhifəlik məqalə/müsahibə
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (60 saniyədək)
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (60 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 4 dəvətnamə

Ödəniş Forması

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

RƏSMİ AXŞAM ZİYAFƏTİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Axşam ziyafətinin qonaqlarına qısa salamlama nitqi ilə çıxış etmək imkanı
• Sponsor tərəfindən axşam ziyafətinin iştirakçılarına suvenirlərin paylama hüququ
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
axşam ziyafətinin dəvətnamələri
axşam ziyafətinin “xoş gəlmişsiniz” banneri/rolapı
axşam ziyafətinin səhnəsi arxasında banner
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Qeydiyyat masalarında quraşdırılan monitorlarda reklam rolikin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 10 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

İSTİQAMƏT NİŞANLARINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin bütün istiqamət nişanlarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

İSTİRAHƏT GUŞƏSİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• İstirahət guşəsində olan masaların üzərində reklam xarakterli materialların yerləşdirilməsi
• İstirahət guşəsində yerləşən bannerdə sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
•

Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

•

Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı
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STANDART VƏ VIP DƏVƏTNAMƏLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sponsora 200 ədəd standart və 50 ədəd VİP dəvətnamənin təqdim edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin standart və VİP dəvətnamələrinin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 4 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı
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SƏRGİNİN ÇANTALARINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərgi çantalarına sponsorun reklam materiallarının daxil edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
iştirakçılara veriləcək çantaların üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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“ONLAYN” XƏBƏRLƏRƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:...............................................................

ÜNVAN: ………………………………………………….........

ADI: …………………................................................

E-ÜNVAN: …….....................................................

VƏZİFƏSİ: …………………………...............................

TEL: ………..........................................................

POÇT İNDEKSİ: ………………………………………….........

FAKS: ……………………………………………………..........

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
sərginin “Onlayn” xabərlərində
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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SƏRGİNİN PARÇA PAKETLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin parça çantalarına sponsorun reklam materiallarını daxil etmək
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
ziyarətçilərə təqdim olunacaq sərginin parça paketlərinin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə
Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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VIP ZALINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• VİP zalında işləyən personala brendli uniforma geyindirmək imkanı (Uniforma sponsor tərəfindən təmin
olunmalıdır. Sərgi loqotipinin olması şərtdir)
• Sponsorun materiallarının VİP zalından paylama imkanı
• VİP zalında reklam lövhəsi/rolapın yerləşdirilməsi (sponsor tərəfindən təqdim olunur, ölçü və yeri təşkilatçı ilə
razılaşdırılmalıdır)
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
VİP zalında rollap (0,8m x 2m) və ya posterlər
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix:4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
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SƏRGİ BLOKNOTLARINA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• İştirakçılara veriləcək çantalara sponsorun reklam materiallarının daxil edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
eksklüziv olaraq iştirakçılara və ziyarətçilərə verilən bloknotlar üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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SƏRGİ KATALOQUNUN SPONSORLUĞU
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
kataloqun ön cildində
kataloqun hər səhifəsində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqun ön cildinin iç səhifəsində tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

MƏTBUAT KONFRANSININ SPONSORLUĞU*
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Mətbuat konfransının qeydiyyat masasında işləyən personalın uniformaları üzərində sponsorun loqotipinin
yerləşdirilməsi (Uniforma sponsor tərəfindən təmin olunmalıdır. Sərgi loqotipinin olması şərtdir)
• Mətbuat konfransının hər bir iştirakçısına sponsorun reklam materiallarının paylanılması
• Mətbuat konfransının qeydiyyat masasının yanında rollapın yerləşdirilməsi (maks. 2,2m*0,85m)
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
mətbuatın döş nişanlarında
mətbuat konfransı prezidiumu yanında rollap
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə
* Sərginin baş sponsor mövcud olanda bu sponsorluq satılmır

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİ QƏLƏMLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• İştirakçılara veriləcək çantalara sponsorun reklam materiallarının daxil edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
eksklüziv olaraq iştirakçı və ziyarətçilərə verilən qələmlərin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı
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BROŞÜRLARIN SPONSORLUĞU
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərgi broşürlarında
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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STANDART DƏVƏTNAMƏLƏRƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• 200 ədəd sərgi dəvətnaməsinin təqdim olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərgi dəvətnamələrinin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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VIP DƏVƏTNAMƏLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• 50 ədəd sərgiyə VİP dəvətnamənin təqdim olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin VİP dəvətnamələrinin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
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SƏRGİ KATALOQUNUN ARXA CİLDİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqun arxa üz cildində da tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017. Məbləğ
100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq
edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin
son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________

SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN
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SƏRGİNİN RƏSMİ “GÜNDƏLİK XƏBƏRLƏR”
QƏZETİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetinin bir buraxılışının arxa cildində tam səhifəlik reklam
• “Gündəlik Xəbərlər” qəzetində(bir buraxılışda) tam səhifəlik müsahibə
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
“Gündəlik Xəbərlər” qəzetinin bir buraxılışının ön cildində
“Gündəlik Xəbərlər” qəzetinin bir buraxılışının hər səhifəsində
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİ BƏLƏDÇİSİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərgi bələdçisində tam səhifəlik reklam
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
sərgi bələdçisinin ön cildində eksklüziv olaraq
sərgi bələdçisinin hər səhifəsində
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİNİN KAĞIZ PAKETLƏRİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin kağız paketlərinə sponsorun reklam materiallarını daxil etmək
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
ziyarətçilərə təqdim olunacaq sərginin kağız paketlərinin üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

AVTOBUSLARA SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• İştirakçılara veriləcək çantalara sponsorun reklam materiallarının daxil edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
eksklüziv olaraq ziyarətçilərin daşınması üçün xidmət göstərən avtobusların üzərində
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
ziyarətçilər üçün avtobusların hərəkət cədvəlində
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

KARTİNQ / BOULİNQ YARIŞMASININ SPONSORLUĞU
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

…………………………………………………………………………………..

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:

• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Yarışma keçirilən yerdə reklam lövhəsi/rolapın yerləşdirilməsi (max 2mx2m ölçüsündə, ölçü və yeri təşkilatçı ilə
razılaşdırılmalıdır və sponsor tərəfindən təmin edilir)
• Yarışmanın qaliblərini kuboklarla və hədiyyələrlə (hədiyyələr sponsor tərəfindən təmin edilməlidir) təltif etmə
mərasimində sponsor şirkətin iştirak etmə hüququ
• Yarışmada sponsorun reklam və suvenir materiallarını (sponsor tərəfindən təmin edilməlidir) paylamaq hüququ
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
yarışmanın iştirak ərizələri
yarışmada “Xoş Gəlmişsiniz” banneri/rolapı
yarışmada səhnə arxasında banner
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

SƏRGİ SUVENİRLƏRİNƏ SPONSORLUQ

(SPONSORUN SUVENİRLƏRİNİ PAYLAMAQ HÜQUQU)
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Üzərində sərginin loqotipi olan sponsor suvenirlərini sərginin iştirakçıları və qonaqları arasında yaymaq hüququ
• İştirakçılara veriləcək çantalara sponsorun reklam materiallarının daxil edilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı __________________________________ İmza _________________________ Tarix _____________________________
SİFARİŞ ETMƏK ÜÇÜN, XAHİŞ EDİRİK, BU FORMANI FAKS (+99412 447 85 58)
VƏ YA E-MAIL (TELECOMS@CEO.AZ) VASİTƏSİ İLƏ GÖNDƏRİN

23-cü Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərgi və
Konfransı

5-8 Dekabr 2017

MƏTBUAT VƏ BİZNES MƏRKƏZİNƏ SPONSORLUQ
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Mətbuat və biznes mərkəzində müvəqqəti işçiyə brendli uniforma geyindirmək imkanı (Uniforma sponsor
tərəfindən təmin olunmalıdır. Sərgi loqotipinin olması şərtdir)
• Mətbuat və biznes mərkəzində masalarda sponsorun reklam materiallarını yerləşdirilməsi
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
mərkəzdə yerləşdirilən rolap (2m x 0,8m) və ya posterlərdə
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
Sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam rolikinin yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 3 dəvətnamə

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 4 Avqust 2017-ci il.
Məbləğ 100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz Bakutel 2017 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi
təsdiq edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və CEO MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata
keçirəcəyinin son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.
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