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          ayın İşyeri Sahipleri,

Washington DC’deki Amerikan-Türk Derneği (ATA-DC) olarak, 15. Geleneksel Türk Festivalini 24 Eylül 2017’de 
düzenleyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimiz, Beyaz Saray’dan sadece iki blok ötede, Pennsylvania Ave-
nue, NW üzerinde 12. ve 14. Caddeler arasında 11:00 – 19:00 saat aralığında yer alacaktır. Sizleri de, hem bu festivale 
hem de Türk Mirası Haftası’na sponsor olmaya davet ediyoruz. Ayrıca, DC Festivali’nden önce, tüm DC bölgesinde 
çeşitli etkinlikler düzenlenecek; hepsi Washington sakinlerini Türkiye’ye dair bir yolculuğa çıkarmak, ve büyüleyici 
şehrimiz İstanbul’a odaklanmak üzere!

Türk Festivali, Washington DC’de önde gelen kültürel etkinliklerden biri
20.000’dan fazla ziyaretçisiyle, Türk Festivali geçen yıl muazzam bir başarı yakaladı. Her yaştan ziyaretçiler, gelenek-
sel danslardan müzik performanslarına, kahve falından lezzetli Türk mutfağına ve renkli sanat ürünlerine kadar, Türk 
kültürünü deneyimleme fırsatını buldu. Bu yıl, Washington City Paper tarafından “DC’nin En İyi Kültürel Festivali” 
ödülüne layık görülmekten gurur duyuyoruz! Türk Festivali, ayrıca, “En Uzun Şiş Kebap Alanında Guiness Dünya Reko-
ru”na da ev sahipliği yaptı. Hem DC’nin En İyi Festivali ödülü, hem 
de bu Dünya rekoruyla, bu yıl, Türk Festivali’ni ileriye taşımak ve 
yeniden bir başarı hikayesi yazmak için hazırız!

Gururla belirtmemiz gerekir ki, Washington DC Türk Festivali tama-
men gönüllülerden oluşan bir ekiple yönetiliyor ve toplumumuz 
tarafından finanse ediliyor. Her yıl, festival masraflarının %95’ini, 
yerel işletmeler, topluluk katkıları, bağış çalışmaları ve festivaldeki 
satışlardan gelen gelirlerle karşılamaktan ayrıca gurur duyuyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, yemek alanına katılan 16 Türk yemek firması, Türk 
Pazarı’na katılan 25 perakende satışçısı, sahnedeki 10 performans 
grubu, ve pek çok Amerikalıyı da içeren 100’den fazla gönüllü, etkin-
liğimizi yönetmemize yardımcı oldu. 

Pazarlama kampanyamız, festivalden iki ay önce başlamak üzere, 
çok güçlü bir taban hareketi içermekte ve ayrıca gazete, radyo, 
metro ve otobüs reklamları ve 2.000’den fazla kartpostal, broşür ve 
poster tarafından desteklenmekte. Online varlığımızı güçlendirmek için de, yerel sanat ve kültür bloglarını, Facebook 
ve Twitter gibi sosyal medya kanallarını ve yerel e-posta listelerini kullanıyoruz. Pazarlama kampanyamız, farklı kimlik- 
lerden binlerce Washington sakinine ulaşmamıza imkan tanıyor. 

Türk Festivali: 15 Yıldır Kültürleri Birleştiriyor
Geleneksel festivalimiz, Eylül 2017’de, bir kez daha zengin Türk kültür tarihini, otantik Türk mutfağını ve sanatını ser-
gileyecek. Amacımız, Türk toplumunun Amerika’ya katkılarına dikkat çekerken, Türk ve Amerikanlar arasında bağ ve 
arkadaşlık oluşturmak. Yıllık geleneksel festivalimize ek olarak, 6. Türk Mirası Ayı’nı da organize etmekten gurur duyu-
yoruz.
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Ayın Vurgusu: İstanbul
Tarihçi Procopius tarafından ‘bir su halkasının çevrelediği şehir’ olarak tanımlanan İstanbul, seçkin bir konuma ve derin 
bir tarihe sahip olmaktan övünçlü. 8.500 yıllık geçmişiyle, İstanbul modernlik ve tazeliği de aynı anda barındıran an-
tik bir şehir. Bizim dünyamız ve modern dünya, İslam ve Akdeniz aynı anda bu büyüleyici atmosfer içinde aynı anda 
yer buluyor. Heybetli minareler ve modern gökdelenleri aynı anda içinde barındıran kendine özgü ufkumuz, belki de 
bunun en büyük ispatı.

İstanbul’un evrensel değeri, pek çok çağ ve medeniyetin farklı mimari biçimlerinin özgün birleşiminden ileri geliyor. 
Roma su kanalları, Bizans kiliseleri, Venedik kuleleri, Osmanlı sarayları, modern binalar ve çağdaş plazalar, şehre eşi 
bulunmaz güzelliğini sağlıyor.

Neden Sponsor Olmalısınız?
Türk Festivali ve Türk Mirası Ayı’na sponsor olarak, hem Washington DC metropolitanında geniş bir kitleye, hem de Türk 
Amerikan topluluğuna ulaşma imkanı elde edeceksiniz. Sponsorluk seviyeleri ve karşılıkları, ekte sunulmaktadır. Tam 
bir ayı kapsayan kutlamalar küçük bir girişim değildir. Tamamen 
gönüllü komitemiz, bu ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapmak 
için sayısız saatler harcamakta ve örnek alınacak bir efor ortaya 
koymakta. Festivali Pennsylvania Avenue üzerinde düzenleye- 
rek, en yüksek seviyede ilgi çekmeyi hedefl iyoruz; ancak bu bir 
maliyet anlamına da geliyor. Geçtiğimiz yıl, Festival giderlerimiz 
yaklaşık $90.000’dı, fakat bu yatırım, Türkiye’yi ve Türk kültürünü 
tanıtmak ve toplumumuzun yüksek görünürlüğü ve etkisi olan 
bir etkinliğin parçası olmasını sağlamak amaçlarına hizmet et-
mek üzere en iyi şekilde kullanıldı.

Sizleri, Türk Festivali ve Miras Ayı’na sponsor olmaya davet edi-
yoruz. İşyerinizin en uygun tanıtımının sağlanması ve bizim 
pazarlama ve promosyon tarihlerimize uyulması amacıyla, sizden en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar bir geri dönüş 
sağlanmasını rica ederiz. 2017 Türk Festivali ve Türk Mirası Ayı’na desteğinizi ve ilginizi görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda, bizlere festival@atadc.org adresinden ve +1 202 491 5869 (cep) veya 
+1 202 469 0218 (cep) numaralarından ulaşmakta kesinlikte tereddüt etmeyiniz. 
Sizlerin değerli desteklerinizi heyecanla bekliyoruz!

Saygılarımızla,

Hande Ayan                                                                                              Demet Cabbar
ATA-DC Başkanı                                                                                          Festival Eş Başkanı
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2017 SPONSORLUK PAKETİ

Ana Sponsorluk  ($10,000)

Elmas Sponsorluk  ($5,000)

Platin Sponsorluk  ($2,500)

Altın Sponsorluk  ($1,000)

Gümüş Sponsorluk ($750)

Bronz Sponsorluk ($500)

Medya Sponsorluğu 

Festival Dostları 
($500)

DETAYLAR İÇİN BİR 
SONRAKİ SAYFAYA 
BAKINIZ

DİĞER ÖZEL FIRSATLAR

◗ Türk Festival’ine bağış yapan her 
firma veya kişi Festival Dostu 
olarak tanınacaktır. 

 
 Festival dostlarının isimlerine 

festival web sitesinin ‘Festival 
Dostlarına Özel Teşekkür’ 
sayfasında (www.turkishfestival.
org) yer verilecek ve firma web 
sitesine direkt link sağlanacaktır. 

Festival Çadır Sponsorluğu 
($3,000)
Lütfen Pazar (x2), Kültür ve Türk Kahvesi 
çadırlarından seçiminizi yapınız.
◗ Festival çevresinde premium levha yerleri 

(Banner’lar ATA-DC tarafından hazırlanacaktır)
◗ Firma ismi / logosuna web sitesinde ve 

festival banner’larında yer verilmesi
◗ Festivalde 10’ x 10’ stand hakkı
◗ Festival broşüründe firma ismine yer 

verilmesi
◗ 2 festival tişörtü 

Servis 
Sponsorluğu
◗ Sanatçı, Orkestra ve Sahne 

performansı Sponsorluğu

◗ Görüntülü yayın 
Sponsorluğu

◗ Basılı Malzemeler 
Sponsorluğu

Daha fazla bilgi için lütfen 
bizimle iletişime geçiniz.

turkish
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ANA 
SPONSORLUK 

($10,000)

ELMAS 
SPONSORLUK 

($5,000)

PLATIN 
SPONSORLUK 

($2,500)

ALTIN 
SPONSORLUK 

($1,000)

GÜMÜŞ 
SPONSORLUK 

($750)

BRONZ 
SPONSORLUK 

($500)

MEDYA 
SPONSORLUĞU 

✔

✔

✔✔✔

10 8 6 4 3 2 2

✔ ✔ ✔ ✔

Bir yıl
Tam sayfa

Üç kere
Tam sayfa

Bir kere
Tam sayfa

Bir kere
1/2 sayfa

Executive 
Level 

Sponsor

Diamond
Level 

Sponsor

Platinum 
Level 

Sponsor

Gold
Level 

Sponsor

Silver
Level 

Sponsor

Bronze
Level 

Sponsor

Media
Sponsor

Reklamınızın ATANews dergisinde 
ücretsiz yayınlanması

2017 Türk Festivali ve Türk Mirası 
Ayı’nın Sponsoru olarak tanıtım

2017 Türk Festivali ve Türk Mirası 
Ayı’nın tek ana sponsoru ve 
ayrıcalıklı endüstri lideri olarak 
tanınması

Festivalde Çadır

Şirketinizin logosu sahne banerinde 
yayınlanacaktır

Özellikle şirketinize ait tanıtım 
email kampanyası

Sahnede sponsor teşekkür 
plaketinin törenle verilmesi ve 
sahnede 1 dakika konuşma fırsatı

Logonuzun Festival tanıtım 
malzemelerde özel bölümde 
basımı

Logonuzun festival web sitesinde 
(www.turkishfestival.org) yayını ve 
sitenize web linki

Festival Facebook sayfasında 
firmanızın tanıtımı (+3000 takipçi)

Festival tişörtü

ATADC’ye üyelik

Şirketinizin ismi ve logonuzun yer 
alacağı yerler
◗ basılı ve online malzemelerde
◗ festival programında
◗ dış mekan levhalarında
◗ web sitesinde
◗ eBültende
◗ basın malzemelerinde

Şirketinizi tanıtıcı özel söyleşi. 
Söyleşi ATA News dergisinde 
yayınlanacaktır

20’ x 10’

✔ ✔ ✔ ✔

✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔

İki sayfa

4 kere 2 kere 1 kere

10’ x 10’ 10’ x 10’ 10’ x 10’ 10’ x 10’

Bir kere
1/2 sayfa

✔

✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
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FESTİVAL VE TÜRK MİRASI AYI SPONSORLUK FORMU

Firma ismi

İrtibat kurulacak kişinin ismi     Ünvan

Adres

Şehir                                                                      Eyalet                                Zip (Posta kodu)          

Phone                                                                    Fax

E-posta (gerekli)                                                                                           Web sitesi

Toplam ödenen miktar:  $

Ödemenin tamamı 31 Ağustos 2017’ye kadar teslim edilmelidir.
   Çek 
   Kredi kartı  /    Visa /    American Express /    Mastercard 
Kart numarası
Son kullanım tarihi                                                               Güvenlik numarası (3 veya 4 numara)
Kart üzerindeki isim

İmza                                                               Tarih

Lütfen bu formu ve ödemenizi 1200 18th Street NW, Suite 700 Washington, DC 20036 adresine gönderiniz ve 
ödemeyi ATA-DC ismine yapınız.

Tişört ölçüleri:            S   _____           M   _____           L   _____           XL    _____        

Washington DC Türk Amerikan Derneği 501(c)(3) statüsüne sahiptir, ve bu derneğe bağışlar yasaların izin verdiği şekilde 
vergiden muaftır.
•  Sorularınız için bize +1 202 491 5869 numarasından veya festival@atadc.org adresinden ulaşabilirsiniz.
•  Güncel program ve detaylı bilgi için, www.turkishfestival.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

LOGO:
Bütün sponsorlar yüksek kalitede logolarını yollamak zorundadır. (Tercihan EPS-vektör dosyası. Eğer mevcut değilse JPEG, 
PDF’de olabilir.)

   Ana Sponsorluk  ($10,000)
   Elmas Sponsorluk ($5,000)
   Platin Sponsorluk ($2,500)
   Altın Sponsorluk  ($1,000)

   Gümüş Sponsorluk ($750)
   Bronz Sponsorluk ($500)
   Medya Sponsorluğu 
   Festival Dostları ($500)

   Festival Çadır Sponsorluğu  ($3,000)
   Servis Sponsorluğu

(please mark your choice)
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