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Tanıtım Alanlarında Yan Etkinlikler

Etkinlik türü

Etkinlik Adı

Tarih

E-mail

Yetkili kişi

STK / Şirket Unvanı

Etkinliğe erişebilirlik : Bütün katılımcılara / Ziyaretçilere açık

Beklenen katılımcı sayısı : 40-50 kişi

Süre : 45 dakika

19 Mart

16 Mart 17 Mart 18 Mart

20 Mart 21 Mart

Tercih edilen tarih :

Oturma düzeni : Diğer (lütfen belirtin)Sınıf

Teknik cihaz gereksinimi : HayırEvet

1 "Geliştirme köşesi"nde ve "Su sahnesi"nde yapılacak olan tanıtımlar katılımcılar tarafından organize edilebilir.

2 Oturumlara paralel yan etkinliklerin tanıtım alanları en fazla 1 saat için (mevcut olmasına tabi olarak) ücretsiz temin edilecektir.

3 Teknik cihazlar, masrafları yan etkinliği yapan kuruluşa ait olmak üzere, talep edildiğinde temin edilecektir.

4 İkram, masrafları yan etkinliği yapan kuruluşa ait olmak üzere talep edildiğinde temin edilecektir.

5 Bu alanlarda katılımcılara ses sistemi, projeksiyon ve projeksiyon perdesi hizmeti ücretsiz sunulmaktadır.

* "Geliştirme köşesi" Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezindeki 2. Mahmut Salonunda bulunmaktadır. "Su sahnesi"
Haliç Kongre ve Kültür Merkezindeki Fuar Salonunda bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplantılarını "Geliştirme
köşesi"nde, şirketler toplantılarını "Su sahnesi"nde yapacaktır.

* 16 Mart sabah seansları açılış seremonisi nedeniyle gerçekleşmeyecektir.

Tercih edilen zaman : 10:15 11:15 14:15 15:15

16:15 17:15 18:15 19:15
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