SPONSORLUK

20-23 ŞUBAT 2020
19 ŞUBAT. 2020 VIP AÇILIŞ

ISTANBUL CONGRESS CENTER

www. aaf stanbul.com

IAAF İSTANBUL
İSTANBUL SANAT VE ANTİKA FUARI
İstanbul Sanat & Ant ka Fuarı, sanat
dünyasının öncü s mler n n seç lm ş
eserler n ve Ant ka obje ve dekorat f
mob lyaları b r çatı altında topluyor ve
sanat ve ant ka severler ve sanatı
tak p edenlerle buluşturuyor. IAAF
İSTANBUL, İstanbul Sanat ve Ant ka
Fuarı, 20-23 Şubat 2020 tar hler
arasında kapılarını Türk ye’den ve
dünyanın farklı ülkeler nden çağdaş
sanat galer ler ne, sanatçılara,
ant kacılara, koleks yonerlere ve
sanatseverlere açacak.
IAAF İstanbul, İstanbul Sanat ve Ant ka
Fuarı'nda serg lenecek olan ürünler n
çeş tl l ğ ve kal tes yle z yaretç
sayısını yüksek tutmayı hedefleyen
fuarımızda satılacak olan nad de
eserler alıcısıyla buluşturacaktır.

Bu bağlamda öneml koleks yonerlere
olduğu kadar lk kez ant ka alacak olanlar
ç n de güzel b r etk nl k olma özell ğ
taşıyacaktır.
IAAF İstanbul, İstanbul Sanat ve Ant ka
fuarının ant ka bölümünde serg lenecek
olan yüzlerce ant ka eser , tar he
tanıklık etm ş nad de eserler, el yapımı
objeler, ant k süs eşyaları, yüzlerce yıllık
saatler, takılar,halılar ve mob lya
takımlarının koleks yonları meraklılarını
bekl yor.

SANAT VE ANTİKA
YATIRIMCILARININ BULUŞMA
PLATFORMU

NEDEN BURADA OLMALISINIZ
IAAF Istanbul Sanat ve Ant ka Fuarı, ekonom k anlamda bel rl b r
düzeye gelm ş yatırım değer taşıyan sınırsız hayal gücünün, bey n
ve bedenle b rleş p her eserde farklılıkları le ortaya çıkardığı sanat
eserler ne esk d kçe değerlenen ant ka objelere sah p olmayı
kend n hob olarak seçm ş el t, aydın, seçk n sanat sever ve
koleks yoner b r yatırımcı grubu tarafından z yaret ed lecekt r.
Ayrıca yaklaşık 15 yıldır ülkem zde c dd b r ant ka fuarının
yapılmamış olması katılımcıları da yatırımcıları ve z yaretç ler de
heyecanlandırmaktadır.
S zler de bu özel organ zasyonun b r parçası olmaya davet ed yoruz.

DANIŞMA KURULU
- İMOGA İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ/ Süleyman SAİM
TEKCAN
- ARKAS HOLDİNG/ SANAT DANIŞMANI: N ko FİLİDİS
- Müzeyyen SANAL
- İbrah m Hal lhan DOSTAL

VIP Events
IAAF Istanbul Sanat & Ant ka Fuarı, b r çok ülkeden özel davet
ed lm ş m saf rler ne özenle düzenlem ş etk nl kler ve seremon lerde
ev sah pl ğ yapacaktır.
Bu program çer s nde düzenlenecek özel davetler, seremon ler,
kokteyl part ler, koleks yon sah pler n n ev sah pl ğ n yapacağı
ant ka ve sanat koleks yon davetler , şeh r ve boğaz turları, özel
müze gez ler vb organ zasyonlar dah l olacaktır.

*Özel Davetle

ANA SPONSOR
Sponsor tüm mecralarda logo bulundurma hakkına sah pt r.
Sponsora açılışta konuşma hakkı ver lecekt r.
Sponsor her türlü stant açma ve etk nl k düzenleme hakkına
sah pt r
Sponsor IAAF Istanbul logolu promosyon malzemeler ve d ğer
materyaller üreteb lecekt r.
Sponsor etk nl ğ canlı yayın hakkına sah p olacaktır.
Sponsor etk nl ğe a t her türlü fotoğraf, görsel, v deo ve d j tal
çek mlere kullanma hakkına sah pt r.
Sponsor kend adına hed ye/ödül verme hakkına sah pt r.
Sponsor 3000 adet VIP davet ye alma hakkına sah pt r.
Sponsora davet ye hakları dışında, tüm müşter ler ç n %50
nd r ml b let hakkı sağlanacaktır.

ANA SPONSORLUK BEDELİ: 250.000 TL + KDV

50,000 Z yaretç
400 Sanatçı
2000 Sanat Eser
5000 Ant ka Obje

KATILIMCI
PROFİLİ
1

SANAT
GALERİLERİ

2

IAAF Istanbul Sanat ve Ant ka
Fuar'nın öneml bölümü olan,
Ant ka serg s nde nad de eserlere
sah p olan ant kacılar yer alıyorlar

Türk ye başta olmak üzere b r çok
ülkeden seç lm ş sanat galer ler
IAAF Istanbul Sanat & Ant ka
Fuar'na Katılıyorlar.

3

PARTNERLER &
SPONSORLAR
IAAF Istanbul Santa & Ant ka
Fuar'nı destekleyen,
sponsorlarımız bu benzers z
olayda yer alacaklar.
B r çok med a, magaz n ve basın
mensupları bu fuara katılmaktalar.

ANTİKACILAR

4

ÜNİVERSİTELER &
DERNEKLER
Güzel Sanatlar fakülteler ,
sanat ünevers teler ve sanat
dernekler ve b rl kler IAAF
Istanbul Sanat ve Ant ka
Fuar'ında yer alacaklar.

ZİYARETÇİ
PROFİLİ
ULUSLARARASI
ZİYARETÇİLER

ULUSAL
ZİYARETÇİLER

Koleks yonerler, sanatseverler ve
ant ka severler b r çok ülkeden IAAF
fuarını z yaret edecekler.
KATAR

IAAF Istanbul Sanat ve Ant ka
Fuar'ını Türk ye'de sanat ve
ant ka yatırımcıları başta
olmak üzere sanat severler ve
ant ka koleks yonerler z yaret
edecekler.

KUVEYT
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
YUNANİSTAN
RUSYA
SUUDİ ARABİSTAN
ÜRDÜN
İSRAİL
LÜBNAN
AZERBAYCAN
İRAN

Z yaret Günler
VIP Açılış
Publ c V s t
Kapanış Konser

19 Şubat 2020
20-23 Şubat 2020
23 Şubat 2020

16:00-22:00
10:00-20:00
17:00- 19:00

VIP Açılış Seremon s
19 Şubat 2020 tar h nde Istanbul Kongre Merkez nde düzenlenecek
olan açılış seremon s nde, Türk ye'n n öncü sanatçıları, oyuncular, ş
nsanları, sanat ve ant ka yatırımcıları, koleks yonerler ve b r çok öncü
s m n katılacağı ön zleme ve kokteyl m zde, ödüllü sanatçı, Güls n
ONAY eşs z p yano konser ne şah t olacaklar.
Açılış Seremon s
Ön zleme – Kokteyl
Kokteyl
Ödüllü Sanatçı, Güls n Onay P yano Konser
Long N ght Kokteyl

16:00
17:00
18:00-19:00
19:00
20:00 - 22:00

TARİHİN SIFIR
NOKTASINDAN
ÇAĞDAŞ SANATA
YOLCULUK

