TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği; kurumlar, eğitimciler,
akademisyenler ve eğitim alanlardan oluşan paydaşları ile iş birliği içinde fikir
üretip, araştırma ve geliştirme yapıp, ilkeler belirleyerek, ülkemizde öncü ve yerel
bir öğrenim kültürünün toplumda yayılmasını sağlamak misyonu ile yola çıkmış;
öğrenme kültürünü toplumun tüm katmanlarına yaymayı ise vizyon olarak
belirlemiş olan bir dernektir.

Dünyada ve Türkiye’de kurumlarda eğitim ve gelişime ayrılan bütçeler büyüdükçe,
bu yatırımların iş sonuçlarına etkisinin ortaya koyulmasına dair süregelen beklenti
de artıyor. Günümüzde, bireyler ve kurumlar için artık örgün eğitim tek basına
yeterli olmuyor. Bu nedenle işletmeler, üniversiteler ve bireyler, yasam boyu eğitim
ve gelişim ihtiyacını karşılamak üzere farklı çözümlere yönelmiş durumdalar. Tam
da bu noktada, yetişkin eğitimi paydaşlarını buluşturacak, onların birlikte
üretmelerine olanak sağlayacak, eğitim ve gelişim alanına odaklanmış bir
platform ihtiyacı ortaya çıkıyor. TEGEP; bir grup eğitim ve gelişim gönüllüsünün
özverili çalışmaları ile bir yılı aşkın bir süre düşünce platformu olarak alana katkı
sağladıktan sonra, sektörünün talebi doğrultusunda; 20 Mart 2012 tarihinde
kurulmuştur.

TEGEP kurulduğu günden bugüne, eğitim ve gelişim alanında, her düzeyden
paydaşı yakından ilgilendiren çalışmalar yürütmekte, çıktılar sunmakta ve
etkinlikler/organizasyonlar gerçekleştirerek bu alandaki profesyonelleri bir
araya getirmektedir. Bu organizasyonların en önemlilerinden biri, bu yıl
sekizincisi gerçekleştirilecek olan Eğitim ve Gelişim Zirvesi; bir diğeri ise bu yıl
ikincisi gerçekleştirilecek olan Kurumsal Akademi Zirvesi’dir.

Eğitim ve Gelişim alanında kalıcı değerler yaratmak isteyen, söyleyecek sözü,
deneyimi, bilgi ve birikimi olan paydaşların bir araya geldiği derneğimizde;
eğitim ve gelişim alanında, “Bilimsellik”, “Yerellik”, “Şeffaflık” ve “Değer
katmak” değerlerinin rehberliğinde önemli çalışmalar yürütülecek ve Türkiye’de
bu alanda kalıcı ve uzun vadede önemli değerler üretilecektir.

Kurumsal Akademi Zirvesi
Son yıllarda kurumlarda eğitim birimleri bir dönüşüm içinde görünüyor. Bu
dönüşüm sürecinde, kurumlar öğrenmeyi, kurumsal vizyonuna hizmet eden en
kritik stratejik öncelik olarak görüyor ve “ Kurumsal Akademiler” kuruyorlar.
TEGEP ise kuruluşundan itibaren, misyonu doğrultusunda “Kurumsal Akademi
Yapılandırma Çalışma Komitesi” liderliğinde, kurumsal akademiler konusunda
vizyon sunmak, farkındalığı artırmak ve farklı perspektifler sunmak üzere çeşitli
çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmalar ile muhtelif çıktılar üretiyor. Bu çıktılardan
biri de; ilgili Komitenin katkılarıyla, geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleştirilen
Kurumsal Akademi Zirvesi oldu.
6 Haziran 2017’de, Kurumsal Akademi 1.0. “Yapı Taşları” başlığı altında
gerçekleşen Kurumsal Akademi Zirvesi; bu yıl, TEGEP KA’18 başlığı ile 30
Mayıs’ta, ikinci kez eğitim ve gelişim dünyasını buluşturacak.
TEGEP, KA’18 Zirvesi’nde de, üstlendiği misyonuna hizmet edecek şekilde,
Kurumsal Akademilere dair bir vizyon sunmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Kurumsal Akademisi olma veya yapılandırma sürecinde olan veya olma hedefi
bulunan tüm kurumlar, iş liderleri, eğitim ve İK profesyonelleri, TEGEP KA’18
Zirvesi katılımcıları arasında yer alıyor.

Eğitim ve Gelişim Zirvesi
TEGEP kurulduğu günden bugüne eğitim ve gelişim alanında; her düzeyden
paydaşı yakından ilgilendiren çalışmalar yürütüyor, çıktılar sunuyor ve
etkinlikler/organizasyonlar gerçekleştirerek bu alandaki profesyonelleri bir
araya getiriyor. Bu organizasyonların en geniş katılımlı ve kapsayıcı olanı ise,
TEGEP’in kuruluşundan bu yana her yıl gerçekleştirdiği, TEGEP Eğitim ve Gelişim
Zirvesi.
2018 Yılı Ekim ayında sekizincisi gerçekleştirilecek olan Zirve’de, her yıl farklı bir
tema çerçevesinde, eğitim gelişim alanına dair pek çok konunun ele alındığı,
geniş kapsamlı ve zengin bir içerik sunuluyor. Son üç yıldır ise iki günlük bir
program akışı ile katılımcılarını ağırlayan Zirve; kurumsal eğitim ve gelişim
alanında gerçekleştirilen en geniş katılımlı organizasyon olarak önemli bir
network ortamı da sunuyor.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği Zirvelerle 3000’in üzerinde katılımcıyı ağırlayan
TEGEP, bu Zirveler vasıtasıyla pek çok firmaya, ürün ve hizmetlerini seçkin bir
hedef kitleyle buluşturma fırsatı sağlayan bir etkinlik ortamı ve sponsorluk alanı
imkanı sunuyor.



Zirve Ana Sponsorunun ismi ve logosu, zirve etkinlikleri ile ilgili;
o tüm basılı ve görsel medya,
o sanal ortam mecraları,
o reklamlar,
o basın bültenleri,
o davetiyeler dahil tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde yer alacaktır.



Zirve Etkinliği ile ilgili tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde “Zirve Ana
Sponsoru” ibaresi ile diğer logolardan daha büyük olarak konumlandırılacaktır.



Zirve Etkinliği bilgilerinin yer aldığı web sayfasında “Zirve Ana Sponsoru” adıyla sponsor
logosuna yer verilecektir.



Etkinlik merkezinde 6 m²’lik ücretsiz stant alanı sağlanacaktır.



Stant alanı kullanmayan firmalara ek davetiye hakkı sağlanacaktır.



4 kişilik ücretsiz katılım hakkı (davetiye) sağlanacaktır.



Eğitim ve Gelişim Zirvesi Ana sponsoru etkinlik çantası içine basılı tanıtım malzemesi
koyabilecektir (Sayfa ve boyut sınırlaması hakkında TEGEP'ten bilgi alınacaktır).



Eğitim ve Gelişim Zirvesi Ana sponsoru Zirve kitapçığında tam sayfa ilan verebilecektir.



Ana sponsor yetkilisine etkinlik akışında 5 dk’lık konuşma süresi verilecektir (Konuşma
sırası ve zamanlaması sponsorluk onay tarihi doğrultusunda TEGEP tarafından
belirlenecektir).



Birden fazla Ana Sponsor olabilecektir.

TEGEP 2018 Zirveleri
Ana Sponsorluk

₺ 35.000 + KDV



Resmi Sponsor ismi ve logosu, Zirve Etkinliği ile ilgili;
o tüm basılı ve görsel medya,
o sanal ortam mecraları,
o reklamlar,
o basın bültenleri,
o davetiyeler dahil tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde yer alacaktır.



Zirve Etkinliği ile ilgili tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde firma isim ve
logosu, “Resmi Sponsor/Sponsorlar” ibaresi ile Ana Sponsorun altında Ana Sponsor
logosundan daha küçük olarak konumlandırılacaktır.



Zirve Etkinliği bilgilerinin yer aldığı web sayfasında “Resmi Sponsor/Sponsorlar”
adıyla logosuna yer verilecektir.



3 kişilik ücretsiz katılım hakkı (davetiye) sağlanacaktır.



TEGEP Eğitim ve Gelişim Zirvesi Resmi Sponsor/Sponsorlar etkinlik çantası içine basılı
tanıtım malzemesi koyabilecektir.



TEGEP Eğitim ve Gelişim Zirvesi Resmi Sponsor/Sponsorlar Zirve kitapçığında yarım
sayfa ilan verebilecektir.

TEGEP 2018 Zirveleri
Resmi Sponsorluk

₺ 20.000 + KDV



Hizmet Sponsorunun ve ilgili olduğu alan adı altında (Örn: Hediye, Toplantı
Hizmetleri, İletişim vs) ibaresi altında ismi ve logosu, Zirve Etkinliği ile ilgili;
o tüm basılı ve görsel medya,
o sanal ortam mecraları,
o reklamlar,
o basın bültenleri,
o davetiyeler dahil tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde yer
alacaktır.



Zirve Etkinliği ile ilgili tüm tanıtım çalışmaları ve basılı malzemelerde firma isim
ve logosu, “Hizmet Sponsoru” ve ilgili olduğu alan adı altında (Örn: Hediye,
Toplantı Hizmetleri, İletişim vs) ibaresi altında ve Ana Sponsor ve Resmi Sponsor
altında, logoları bu sponsorlardan daha küçük olarak konumlandırılacaktır.



Stant alanı tercihi olan Hizmet Sponsorları için 6m² stant alanı sağlanacaktır.



2 kişilik ücretsiz katılım hakkı (davetiye) sağlanacaktır.



Zirve Kitapçığında iletişim bilgileri ve logosuna yer verilecektir.

TEGEP 2018 Zirveleri
Hizmet Sponsorluk
Bedeli:

₺ 15.000 + KDV
veya karşılıklı görüşme ile koşullar netleştirilmek üzere
“Hizmet Karşılığı”



Kurum ismi ve logosu, Zirve Etkinliği ile ilgili;
o Sanal ortam mecraları ile ilgili tanıtım çalışmalarında,



Etkinlik merkezinde Kurumsal Akademiler Zirvesi için 4m²’lik,
TEGEP Eğitim ve Gelişim Zirvesi için 6m² stant alanı sağlanacaktır.
İlave her bir metrekare için belirlenen fiyat uygulanacaktır.



Zirve Kitapçığında iletişim bilgileri ve logosuna yer verilecektir.



1 kişilik ücretsiz katılım hakkı (davetiye) sağlanacaktır.

TEGEP 2018 Zirveleri
Stant Alanı:

₺ 8.700 + KDV
*İlave her 1m²: ₺
800 + KDV
₺ 1.000 + KDV



Fiyatlara KDV ilave edilecektir.



Stant planı yerleşimleri ana sponsordan itibaren başlanarak katkı sırasına
göre gerçekleştirilecektir.



Eşit sponsorluk desteği olması halinde ödeme tarihine göre öncelik
verilecektir.

Hesap Adı :
TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği İktisadi İşletmesi
Türkiye İş Bankası, Ataşehir Şubesi
Hesap No: 1226 - 0429365 / TL
IBAN: TR57 0006 4000 0011 2260 4293 65 / TL

