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HacknBreak Sponsorluk Paketleri
●
●

Sponsorluk karşılığında firma talebine göre bağış makbuzu ya da fatura düzenlenmektedir.
Firmanızın çalışma alanı ve ihtiyaçlarına göre belirtilen haklar haricinde talepleriniz
görüşmeye açıktır.

ANA SPONSOR
CO- SPONSOR
HACKATHON SPONSORU
GÜMÜŞ SPONSOR
BRONZ SPONSORLUK
DESTEK SPONSORU
AYNİ DESTEKLER
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ANA SPONSOR
200.000 TL Sponsorluk Bedeli.
➔ HacknBreak için hazırlanan web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın logosuna ve
URL’ine yer verilecektir. Ana sponsor için logo yerleştirme en büyük boyutta olacaktır.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (büyük) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (büyük) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını / roll-up’ını
bulundurabilecektir.
➔ HacknBreak broşürlerindelogo yerleştirmesi yapılacaktır.
➔ HacknBreak katılımcı yaka kartında SPONSOR FİRMA logosuna yer verilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı seminer, workshop (çalıştay)
düzenleyebilir.
➔ Etkinlikte SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar ve problem
tanımları çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı bir hackathon
düzenleyebilir.
➔ HacknBreak resmi sosyal medya hesaplarının kapak fotoğraflarında SPONSOR
FİRMA ismine ve logosuna yer verilecek ve özel teşekkür gönderisipaylaşılacaktır.
➔ Özel ana sponsorluk duyuru mailingi yapılacaktır.
➔ Özel ana sponsorluk duyuru basın bülteni çıkarılacaktır ve HacknBreak basın
bültenlerinde sponsor firmalara yer verilecektir.
➔ Açık Sahne'de, seçilen 3 gün boyunca etkinlik başlangıcı ve aralarında firma
tarafından paylaşılan (tanıtım, kısa film, röportaj vb.) 1 dakikalık video oynatılacaktır
(minimum 1.500 kişiye gösterim).
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir.
➔ Open Campus'te SPONSOR FİRMA’nın ürünlerini sergileyecekleri stand/demo alanı
tahsis edilecektir (30 metre kare).
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA yetkilisi ile video röportaj gerçekleştirilecektir.
Yapılan röportajın videosu etkinlik sitesinde ve etkinlik sosyal medya hesaplarında
yayınlanacaktır. Ayrıca bir kopyası SPONSOR FİRMA yetkilisine dijital ortamda
teslim edilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Açık İnovasyon Konferansı'nda keynote speaker belirleyebilecek
ve “geleceğin teknolojileri ve açık inovasyon” çerçevesinde 30 dakikalık bir konuşma
yapabilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA çalışanlarına 8 kişiye çadır veya uyku ünitelerinde ücretsiz
konaklama ve yemek hakkı verilecektir. Firma bu hakkını ister kendi çalışanları
isterse seçeceği bursiyerler için kullanabilir.
➔ 20 katılımcının 8 gün boyunca günde 2 öğün yemeği sponsor firma desteğiyle
burslu olarak karşılanacaktır.
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CO- SPONSOR
100.000 TL Sponsorluk Bedeli. En fazla 3 co-sponsor olabilir, co-sponsorlar’a sektörel
münhasırlık hakkı sunulacaktır.
➔ HacknBreak için hazırlanan web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın logosuna (orta
büyüklükte) ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (orta büyüklükte) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (orta büyüklükte) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını / roll-up’ını
bulundurabilecektir.
➔ HacknBreak broşürlerindelogo yerleştirmesi yapılacaktır.
➔ HacknBreak katılımcı yaka kartında SPONSOR FİRMA logosuna (orta büyüklükte)
yer verilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı seminer, workshop (çalıştay)
düzenleyebilir.
➔ Etkinlikte SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar ve problem
tanımları çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı bir hackathon
düzenleyebilir.
➔ HacknBreak resmi sosyal medya hesaplarının kapak fotoğraflarında SPONSOR
FİRMA ismine ve logosuna yer verilecek ve özel teşekkür gönderisipaylaşılacaktır.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basın bildirilerinde SPONSOR FİRMA ismine yer verilir.
➔ Açık Sahne'de, seçilen 3 gün boyunca etkinlik başlangıcı ve aralarında firma
tarafından paylaşılan (tanıtım, kısa film, röportaj vb.) 1 dakikalık video oynatılacaktır
(minimum 1.500 kişiye gösterim).
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.
➔ Open Campus'te SPONSOR FİRMA’nın ürünlerini sergileyebilecekleri stand/demo
alanıtahsis edilecektir (5 metre kare).
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA yetkilisi ile video röportaj gerçekleştirilecektir.
Yapılan röportajın videosu etkinlik sitesinde ve etkinlik sosyal medya hesaplarında
yayınlanacaktır.
➔ SPONSOR FİRMA kamp kapsamında düzenlenecek ve bir tam gün sürecek olan
konferansta “geleceğin teknolojileri ve açık inovasyon” temasına sadık kalarak 15
dakikalıkbir konuşma yapabilir ya da bir panelde yer alabilir.
➔ SPONSOR FİRMA çalışanlarına 6 kişiye çadır veya uyku ünitelerinde ücretsiz
konaklama ve yemek hakkı verilecektir. Firma bu hakkını ister kendi çalışanları
isterse seçeceği bursiyerler için kullanabilir.
➔ 10 katılımcının 8 gün boyunca günde 2 öğün yemeği sponsor firma desteğiyle
burslu olarak karşılanacaktır.
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HACKATHON SPONSORU
50.000 TL Sponsorluk Bedeli. En fazla 5 hackathon sponsoru olabilir, problem
tanımlarının farklı disiplinlere hitap etmesi tercih edilecek.
➔ HacknBreak için hazırlanan 
web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın bir markasının
logosuna (orta büyüklükte) ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (orta büyüklükte) yer verilecektir.
➔ HacknBreak broşürlerindelogo yerleştirmesi yapılacaktır.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (orta büyüklükte) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını / roll-up’ını
bulundurabilecektir.
➔ HacknBreak katılımcı yaka kartında SPONSOR FİRMA logosuna (küçük ebatta) yer
verilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı 1 seminer veya workshop
(çalıştay) düzenleyebilir.
➔ Etkinlikte SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar ve problem
tanımları çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı bir hackathon
düzenleyebilir.
➔ HacknBreak resmi sosyal medya hesaplarının kapak fotoğraflarında SPONSOR
FİRMA ismine ve logosuna yer verilecek ve özel teşekkür gönderisipaylaşılacaktır.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basın bildirilerinde SPONSOR FİRMA ismine yer
verilir.
➔ Açık Sahne'de, seçilen 1 gün boyunca etkinlik başlangıcı ve aralarında firma
tarafından paylaşılan (tanıtım, kısa film, röportaj vb.) 1 dakikalık video oynatılacaktır
(minimum 1.500 kişiye gösterim).
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.
➔ Open Campus'te SPONSOR FİRMA’nın ürünlerini sergileyebilecekleri stand/demo
alanıtahsis edilecektir (3 metre kare).
➔ SPONSOR FİRMA çalışanlarına 3 kişiye çadır veya uyku ünitelerinde ücretsiz
konaklama ve yemek hakkı verilecektir. Firma bu hakkını ister kendi çalışanları
isterse seçeceği bursiyerler için kullanabilir.
➔ 5 katılımcının 8 gün boyunca günde 2 öğün yemeği sponsor firma desteğiyle burslu
olarak karşılanacaktır.
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GÜMÜŞ SPONSOR
20.000 TL Sponsorluk Bedeli. Gümüş sponsor için sayı sınırı bulunmamaktadır.
➔ HacknBreak için hazırlanan 
web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın bir markasının
logosuna (küçük) ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (küçük) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (küçük) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını / roll-up’ını
bulundurabilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı 1 seminer, workshop
(çalıştay) düzenleyebilir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basın bildirilerinde SPONSOR FİRMA ismine yer
verilir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.
➔ Open Campus'te SPONSOR FİRMA’nın ürünlerini sergileyecekleri stand/demo alanı
tahsis edilecektir (3 metre kare).
➔ SPONSOR FİRMA çalışanlarına 2 kişiye çadır veya uyku ünitelerinde ücretsiz
konaklama ve yemek hakkı verilecektir. Firma bu hakkını ister kendi çalışanları
isterse seçeceği bursiyerler için kullanabilir.
➔ 2 katılımcının 8 gün boyunca günde 2 öğün yemeği sponsor firma desteğiyle burslu
olarak karşılanacaktır.

HacknBreak Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı
24 Ağustos- 1 Eylül 2019 OpenCampus Urla / İzmir

BRONZ SPONSORLUK
10.000 TL Sponsorluk Bedeli. Bronz sponsor için sayı sınırı bulunmamaktadır.
➔ HacknBreak için hazırlanan 
web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın bir markasının
logosuna ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (mini) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (mini) yer verilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı 1 seminer, workshop
(çalıştay) düzenleyebilir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını
bulundurabilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.

DESTEK SPONSORU
5.000 TL Sponsorluk Bedeli. Bronz sponsor için sayı sınırı bulunmamaktadır.
➔ HacknBreak için hazırlanan 
web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın bir markasının
logosuna (mini) ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (mini) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (mini) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını
bulundurabilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.
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AYNİ DESTEKLER
Aşağıda listelenen kategorilerde ayni sponsor için sayı sınırı bulunmamaktadır.
➔ HacknBreak için hazırlanan 
web sitesinde SPONSOR FİRMA’nın bir markasının
logosuna (küçük) ve URL’ine yer verilecektir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basılı dokümanlarda, sunumlarda ve afişlerde
SPONSOR FİRMA logosuna (küçük) yer verilecektir.
➔ Open Campus alanında tüm logoların bulunduğu stage - roll-up ya da artalan
videosunda SPONSOR FİRMA logosuna (küçük) yer verilecektir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus girişinde yelken /plaj bayraklarını / roll-up’ını
bulundurabilecektir.
➔ HacknBreak'te SPONSOR FİRMA etkinlik temasında belirtilen kavramlar
çerçevesinde ve program kapsamında onayını aldığı seminer, workshop (çalıştay)
düzenleyebilir.
➔ HacknBreak'in duyurulduğu basın bildirilerinde SPONSOR FİRMA ismine yer
verilir.
➔ SPONSOR FİRMA Open Campus ya da dağıtım yapılabileceği belirtilen bölgelerde
dağıtım izni verilmiş olan promosyon ürünlerinin dağıtımını yapabilecektir. Dağıtım
izni alınmamış ürünlerin dağıtımı yapılamaz.
➔ Open Campus'te SPONSOR FİRMA’nın ürünlerini sergileyecekleri stand/demo alanı
tahsis edilecektir (5 metre kare).
➔ SPONSOR FİRMA çalışanlarına 2 kişiye çadır veya uyku ünitelerinde ücretsiz
konaklama ve yemek hakkı verilecektir. Firma bu hakkını ister kendi çalışanları
isterse seçeceği bursiyerler için kullanabilir.
➔ SPONSOR FİRMA logosu OpenCampus’te üretimi Açık İnovasyon Derneği
gönüllüleri tarafından yapılan 1 adet uyku ünitesine yerleştirilecektir.
➔ 5 katılımcının 8 gün boyunca günde 2 öğün yemeği sponsor firma desteğiyle burslu
olarak karşılanacaktır.
Üretim veya faaliyet alanınıza bağlı olarak sağlayacağınız ayni destekler ile etkinliğimize
sponsor olabilirsiniz. Katkılarınız ile Açık İnovasyon Kültürünün filizlenmesine yardımcı
olabilir, aynı zamanda markanızın bilinirliğini pekiştirebilirsiniz.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ulaşım Sponsoru : 8gün boyunca, Otobüs, minibus ve binek araç tahsisi.
Yemek Sponsoru :Yeme içme karavanı ve ikram standları bulundurma
Ses/ Işık Sahne Sponsoru: Açık Sahne ve diğer etkinlik alanları için gerekli
donanım kiralanmasının karşılanması
Fotoğraf / Video Sponsoru: Gündüz ve akşam etkinliklerinin, kaydedilmesi ve
organizasyon komitesiyle paylaşılması
Medya İletişim Sponsoru: PR ve Reklam hizmeti desteği
Baskı Sponsoru: Afiş, sahne, branda, yaka kartı ve tshirt vb baskı maliyetlerinin
karşılanması desteği
Promosyon Malzemeleri Sponsoru: Çanta, defter, kalem, matara gibi malzemelerin
alınması ve serigrafi baskılarının yapılması
İçecek Sponsoru : İkram ve dağıtım standında ürünlerin katılımcılara sunulması
Gönüllü Sponsoru: Gönüllü ekibimizin tshirtleri ve baskılarının karşılanması
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Sarf Malzemeleri Sponsoru :(Kırtasiye ürünleri, hijyen ürünleri, temizlik ürünleri vb)

