ZİRVEDE BULUŞALIM
Türkiye İMSAD olarak, sektörün en büyük etkinliklerinden biri kabul edilen
'Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nde, bu yıl 9'uncu kez tüm
paydaşlarımızla bir araya geleceğiz.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda; verimliliğin temel taşları olan maliyet, hız ve
karlılık gibi kavramların yerine geçen teknoloji, inovasyon, lojistik, AR-GE ve
insan unsuru, etkin bir rekabet ortamının en önemli parametreleri olarak
görülüyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de verimliliğin
tam kalbinde, dijital dönüşüm ve insan faktörü yatıyor. Çünkü geleneksel
yöntemler, geleceğin önündeki tahmin edilmesi en kolay şifre olarak yer
alıyor. Yeni dünya; dijitalleşme ve insan işbirliğinin yaratacağı şifre ile insanın
tasarlama, programlama, kontrol etme, yönetme yetilerinin yanına dijital
dünyanın hız, düşük maliyet, çevre dostu yaklaşım, performans, kaynak
tasarrufu, üretim esnekliği ve optimum verimliliğini katarak geleceğe doğru
emin adımlarla ilerliyor.
Her saniye yeni teknolojilerin geliştirildiği bir dünyada, inşaat sektörü
Endüstri 4.0 ile operasyonel işlemleri siber ve ﬁziksel sistemlerle hızla takip
ediyor, ﬁziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturuyor, geliştiriyor,
değiştiriyor, her bir veriyi eksiksiz toplayarak izliyor ve analiz ediyor.
Kararları tek bir merkeze bağımlı olmaktan kurtarıp tüm süreçte optimum
verim alınmasını mümkün hale getiriyor.
Dijital değişimin ve getirdiklerinin yadsınamaz gerçekliği, inşaat sektörünün
de artık olmazsa olmazı. Sektörümüzün, insan aklının doğru kullanımının
beden gücü yerine beyin gücüne dayalı çok daha verimli bir sistem
olduğunu artık tamamıyla kabul etmesi gerekiyor.
Başka bir ifadeyle inşaat sektöründe rekabetin en önemli başlıklarını dijital
dönüşüm, yönetim anlayışı ve çalışanın dönüşümü oluşturuyor. Bu nedenle
9'uncu zirvemizin temasını “Rekabetin Şifreleri: Dijitalleşme&İnsan” olarak
belirledik. Paydaşlarımıza en yüksek değeri katmak ve rekabet ortamında
doğru stratejileri belirleyip, haksız rekabetin önüne geçerek beraberliği
sağlamak ve böylece daha sağlıklı ekonomik bir büyümenin yollarına ışık
tutmak adına 11 Ekim 2018'de Swissotel The Bosphorus İstanbul'da bir araya
geleceğiz.
Türkiye'nin en önemli sektörlerinin başında gelen inşaat malzemesi sanayisi
ve inşaat sektörünün her yıl heyecanla beklediği '9. Uluslararası İnşaatta
Kalite Zirvesi'nde buluşmak dileğiyle…

Ferdi ERDOĞAN
Türkiye İMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE İNŞAAT
MALZEMESİ
SANAYİSİ
Türkiye
ekonomisinin
itici gücü

İnşaat malzemesi sektörü yurtiçi pazar
büyüklüğü: 95 milyar dolar
Toplam sektörel ihracat: 17,3 milyar dolar
Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı:%11
Cari açığa pozitif katkısı:%191
*2017 verileri

TÜRKİYE
İMSAD’IN GÜCÜ
80 sektör lideri büyük şirket
36 alt sektörü temsil eden dernek
15 sektörün gelişimine katkı sağlayan paydaş
Türkiye İMSAD Üyeleri’nin inşaat malzemeleri
ihracatındaki payı %75
34 yıldır sektörünün lider sivil toplum kuruluşu
32 bin üretici-bayi ağı
30 alt sektörü temsil gücü

TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ

ZİRVE 2018

Yeni dünya tamamen dijital kodlamalar üzerine kurulsa da unutmamamız
gereken gerçeklik; “Dijitalleşme”nin bir araç, işin özünün ise “İnsan Aklı”
olduğudur.
Şifre denince akla ilk rakamlar gelir, oysa yeni dünyada rekabetin şifresi
çok daha etkili...
Dijitalleşme ve İnsan…

REKABETİN ŞİFRELERİ:
DİJİTALLEŞME & İNSAN

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

2009

Küresel Rekabet
ve İhracat

2010
İnşaatta Kalite,
Belgelendirme,
İnovasyon

2011

Küresel Rekabet ve
Sürdürülebilirlik
Binalarda
Enerji Verimliliği

Sürdürülebilirlik ve
Küresel Rekabet

2013

2012
Güvenli Yapı ve
Kentsel Dönüşüm

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

İşbirliği &
Güç Birliği

Rekabetin Şifreleri:
Dijitalleşme & İnsan

Akıllı
Metropoller

2015

2017
SBE İstanbul

2014

Değişen Dünya
Gelişen Malzeme

2016

Geleceğe Yatırım:
Dijital Dönüşüm

2018

SAYILARLA ZİRVE

2009

8
ZİRVE

2017

202
KONUŞMACI

%12
MİMARLIK

3923

%7
KAMU

KATILIMCI

%34
SANAYİ

%15
TAAHHÜT

%33
DİĞER*

*Basın, Finans, Hizmet, STK, Üniversite, Yabancı

2017 ZİRVE SPONSORLARI

ZİRVE KATILIMCILARI

İnşaat Sanayisinde “Kalitenin”
Önemine İnananlar Zirve'de
Buluşuyor!


















Türkiye İMSAD Üyeleri
Sektör Dernekleri ve Üyeleri
İlgili Oda Yetkilileri
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Gayrimenkul Yatırımcıları
Müteahhitler
Müşavirler
Mimarlar
Proje & Taahhüt Firmaları
Akademisyenler
Finans Kurumları
Konularında Uzman Uluslararası
Kurum ve Kuruluş Yetkilileri
Derneklere Üye Olmayan İnşaat
Sanayicileri
AB Komisyonu Yetkilileri
Medya Mensupları

ZİRVENİN ÖNEMİ

Markanız Neden Zirvede
Olmalı?


İçinde bulunduğunuz sektörün
gelişimine katkıda bulunun



Firmanızı “kalite” algısıyla
bütünleştirin



Sektörün gündem
maddelerinden ve yeni
trendlerinden haberdar olun



Marka imajınızı ve algınızı
güçlendirin



Prestijli bir etkinliğin sağlayacağı
networking imkanını yakalayın



Kapsamlı bir iletişim
kampanyasından faydalanın



Sektörün en büyük etkinliğinde
yerinizi alın

ZİRVE 2018 SPONSORLUK

PLATİN

SPONSOR
100.000 TL

altın

SPONSOR
80.000 TL

STRATEJİK
ORTAK
70.000 TL

ÖZEL

SPONSOR
50.000 TL

GÜMÜŞ
SPONSOR
45.000 TL

*Belirtilen sponsorluk bedellerine KDV dahil değildir.

PLATİN SPONSOR
Zirve kapsamında PLATİN SPONSOR ﬁrma logosunun;
o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,
Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.
Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım ﬁlminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde PLATİN SPONSOR'un
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 6 ay süreyle bannerının yayınlanması
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrmaya 1 tam sayfa ilan
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 6 ay süreyle ﬁrma bannerının konulması

Sponsorluk Bedeli 100.000 TL

ALTIN SPONSOR
Zirve kapsamında ALTIN SPONSOR ﬁrma logosunun;
o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,
Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.
Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım ﬁlminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde ALTIN SPONSOR'un
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 3 ay süreyle bannerının yayınlanması
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrmaya 1 tam sayfa ilan
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 3 ay süreyle ﬁrma bannerının konulması

Sponsorluk Bedeli 80.000 TL

STRATEJİK ORTAK
Zirve kapsamında STRATEJİK ORTAK logosunun;
Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,
Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.
Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım ﬁlminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde STRATEJİK ORTAK’ın
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 1 ay süreyle bannerının yayınlanması
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrmaya 1 tam sayfa ilan
verilmesi
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrma röportajının yer alması
Türkiye İMSAD e-bülteninde 1 ay süreyle ﬁrma bannerının konulması

Sponsorluk Bedeli 70.000 TL

ÖZEL SPONSOR
Zirve kapsamında ÖZEL SPONSOR ﬁrma logosunun;
Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,
Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.
Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım ﬁlminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde ÖZEL SPONSOR’un
görünür kılınması
Türkiye İMSAD web sitesinde 1 ay süreyle bannerının yayınlanması
(www.imsad.org)
Türkiye İMSAD Dergi'nin Zirve sayısında ﬁrmaya 1 tam sayfa ilan
verilmesi

Sponsorluk Bedeli 50.000 TL

GÜMÜŞ SPONSOR
Zirve kapsamında GÜMÜŞ SPONSOR ﬁrma logosunun;
o Etkinlik öncesinde tüm tanıtım materyallerinde,
Tüm duyurularda,
Davetiyede,
Her türlü basın ilanında,
Etkinliklerle ilgili yayınlanacak basın bültenlerinde, e-bültenlerde,
Web sitelerinde,
Basılı malzemelerde,
Etkinlik broşürü ve etkinlik programında yer alma imkanı.
Zirve mekanında stand kurma imkanı
Tanıtım ﬁlminin fuaye alanında gösteriminin yapılması
Etkinlik salonundaki tanıtım materyallerinde GÜMÜŞ SPONSOR’un
görünür kılınması

Sponsorluk Bedeli 45.000 TL

Türkiye İMSAD Merkez Oﬁsi Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok. No:3 Kat:5 Demir Plaza,
Kavacık / Beykoz - İSTANBUL Tel: +90 216 322 23 00 Faks: +90 216 322 10 68
www.insaatzirve.com
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