IICEC TOPLULUĞU’NUN BİR ORTAĞI OLMAK
•
•
•
•
•
•

Şirketinizin profilini yükseltmek
Mesajınızı karar mercilerine ulaştırmak
En önemli karar vericiler ve paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek
Piyasadaki gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olmak
İşinize ilişkin en önemli hususlardaki çözümlere katkı sağlamak
Enerji ve iklim alanlarında gündemi ve geleceği şekillendirmek

Tanıtımınız, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak ön plana çıkarılır:
•
•
•
•
•
•

Konferans merkezlerindeki afişler ve görsel panolar
Delegelere dağıtılan reklam broşürleri
IICEC internet sitesi
Konferans öncesi posta ve e-posta yoluyla bilgilendirme
Dış mekan reklamları
Multimedya sunumları

IICEC Topluluğu’nun özel panel organizasyonları ve rapor sunumları, şirketinizin profilini yükseltmek için değerli bir fırsat sunar.
Böylelikle mesajlarınızı etkili bir şekilde aktarabilir ve sizin için önemli olan hususlarda gündemi en etkili biçimde şekillendirebilirsiniz.

IICEC TOPLULUĞU
IICEC, enerji ve iklim alanlarında araştırmalar yaparak politika önerileri geliştirmekte ve bu önerileri ulusal ve uluslararası karar
vericiler nezdinde tartışarak Türkiye’nin ve bölgemizin enerji ihtiyacının güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasına
katkıda bulunmaktadır.
IICEC, IICEC Topluluğu’nun hedefleri doğrultusunda, enerji sektörünün çeşitli alanlarında ve enerji ve iklim ile ilgili güncel konularda,
konferanslar, seminerler, çalıştaylar, özel yuvarlak masa toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenlemektedir.
IICEC Topluluğu, Eş Başkanlar, Üyeler, Dostlar ve Akademik Çevre'den oluşmaktadır.

IICEC TOPLULUĞUNA KATILMAK İÇİN
I)

IICEC DOSTLARI
25.000 $/yıllık

II) IICEC ÜYELERİ
50.000 $/yıllık

III) IICEC EŞ BAŞKANLARI
150.000 $/yıllık

IICEC Topluluğu'na kabul edilirler.
Düzenlenecek olan açık çalıştaylar,
konferanslar ve diğer etkinliklere
davet edilirler.
Yemekli toplantılara davet edilirler.
Tüm etkinliklerde destekleri belirtilir
ve şirket tanıtımları yapılır.
Basılı malzemeler ve flamalarda
isimleri belirtilir.
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(3 yıllık taahhüt gereklidir)

•
•
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•
•

(3 yıllık taahhüt gereklidir)
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IICEC Dostları'nın sahip olduğu tüm
avantajlara sahiptirler.
IICEC’nin tüm veri havuzuna özel
erişim hakkına sahiptirler.
Akademik çevre ve karar vericiler
ile ortaklaşa düzenlenen çalıştay ve
yuvarlak masa toplantılarına davet
edilirler.
Üyeler arasında Özel İlgi Grupları
oluşturulur ve ilgili özel faaliyetlere
davet edilirler.
Özel Yuvarlak Masa toplantılarına
katılabilirler.
Tüm IICEC etkinliklerinde VIP koltuk
sahibidirler.
Afişler ve sahne tasarımlarında
isimleri belirtilir.

(3 yıllık taahhüt gereklidir)

+
+

IICEC Dostları'nın ve Üyeleri'nin
sahip olduğu tüm avantajlara
sahiptirler.
IICEC Uluslararası Yönlendirme
Komitesi'ne üye olurlar.
IICEC’nin de katkılarıyla
Eş Başkanların isteğine göre
ayrıcalıklı etkinlikler düzenlenebilir.

