Standart Paket
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

50 Kişilik Açık Büfe Kahvaltı
Fuaye Tahsisi
Markalama İçin Alan Tahsisi
Video Çekimi, İnternetten Canlı Yayın
Ses Sistemi
Işık Sistemi
Gong Anısına Firmaya/Kişiye Bir Adet Kristal Tokmak Hediye



Açılış Gong Töreni Paketi...................................................... 35.000 TL+KDV



Pay Halka Arzı Açılış Gong Töreni Paketi............................. 20.000 TL+KDV

Ek Hizmetler*
8) İlave Açık Büfe Kahvaltı
 + 50 Kişilik (Toplam 100 Kişilik) ............................................... 2.600 TL+KDV
 + 100 Kişilik (Toplam 150 Kişilik) ............................................. 5.000 TL+KDV
 + 150 Kişilik (Toplam 200 Kişilik) ............................................. 6.900 TL+KDV
 + 200 Kişilik (Toplam 250 Kişilik) ............................................. 8.600 TL+KDV
 + 250 Kişilik (Toplam 300 Kişilik) ............................................ 10.400TL+KDV
 + 300 Kişilik (Toplam 350 Kişilik) ........................................... 12.000TL+KDV
9) Toplantı Odası ve Salon Tahsisi
 Oda – Lale (22 Kişilik) .................................................................5.000 TL+KDV
 Oda – Nergis (16 Kişilik)...............................................................2.500 TL+KDV
 Oda – Menekşe (16 Kişilik)...........................................................2.500 TL+KDV
 Konferans Salonu (340 kişilik)....................................................25.000 TL+KDV
10)

 Ekstra Kristal Tokmak (Her ekstra kristal tokmak için)...................350 TL+KDV
Ekstra kristal tokmak için lütfen adet belirtiniz: ______________________adet

11)

 Sunucu/MC Hizmeti........................................................................2.300 TL+KDV

12)

 Canlı Müzik (Piyanist)....................................................................1.200 TL+KDV

13)

 Fotoğraf Hizmeti.............................................................................1.200 TL+KDV

14)
14)

 Uydu Üzerinden Canlı Yayın Hizmeti........................................ 18.000 TL+KDV
 Uydu Üzerinden Canlı Yayın Hizmeti (Jimmy Jib dahil)............20.000 TL+KDV

* “Ek Hizmetler” başlığı altında sunulan hizmetlerin fiyatı standart paket ücretine eklenir.

İşbu Gong Töreni Talep Formu (“Talep Formu”), talep sahibi potansiyel müşterinin (“Potansiyel
Müşteri”) Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) binasında Gong Töreni düzenlenmesi icabında
bulunması halinde, talep edebileceği mal ve hizmetlere ilişkin olup Borsa İstanbul’un kabulüne tabidir.
Gong törenleri müşterilerin finansal ürün ve hizmetlerin tanıtımı, kuruluş yıl dönümü, borsada işlem
görme yıl dönümü, satın alma & birleşme & ortaklık vb. gibi önemli gelişmelere yönelik talep edilen
gong törenleri Borsa İstanbul’un kabulüne tabidir.
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Potansiyel Müşteri’nin Gong Töreni düzenlemek talebiyle isteyebileceği hizmetler, yukarıda kapsamı
belirtilen “Standart Paket”te sayılmaktadır. Potansiyel Müşteri, Standart Paket’e ilave olarak yine
yukarıda belirtilen “Ek Hizmetler”den herhangi birini ya da birkaçını işbu Talep Formu’nda her bir
hizmet için ayrı olarak belirtilen bedel karşılığı talep edebilir.
Borsa İstanbul, Potansiyel Müşteri’nin Gong Töreni’ne ilişkin olarak işbu Talep Formu ile göndereceği
icabını, kısmen veya tamamen herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat yükümlülüğü
olmaksızın kabul etmeme hakkını haizdir. İşbu Talep Formu herhangi bir süreye bağlı değildir. İşbu
Talep Formu nezdinde Potansiyel Müşteri talepleri Borsa İstanbul tarafından kabul edilmedikçe
herhangi bir sözleşme ilişkisi kurmaz ve herhangi bir hükmü Borsa İstanbul bakımından bağlayıcı hale
gelmez.
Gong Töreni yapılması için Standart Paket ve Ek Hizmetlerin kapsamına dair detaylı bilgi ve
açıklamaları içeren “Borsa İstanbul Gong Törenleri Bilgilendirme Kitapçığı”, işbu Talep Formu’nun
ayrılmaz parçası olarak ekte yer almakta olup, Potansiyel Müşteri’nin Gong Töreni düzenlemek icabıyla
bu Talep Formunu Borsa İstanbul’a iletmesi, Talep Formu ve eklerinde yazan tüm bilgileri okuduğu ve
kayıtsız şartsız kabul ettiği anlamına gelecektir.
İşbu Talep Formu’nda aksi belirtilmedikçe, Potansiyel Müşteri tarafından Gong Töreni yapılmak
istenmesi halinde sunulabilecek hizmetler Borsa İstanbul dışında 3. kişilerden sağlanamaz. Potansiyel
Müşteri, Borsa İstanbul tarafından uygun bulunması halinde 3. Kişilerden aldığı hizmetlerin bedellerinin
3. Kişilere ödenmesinden de sorumludur.
Potansiyel Müşteri, Talep Formu’nu en geç talep ettiği Gong Töreni etkinlik tarihinden 10 (on) iş günü
önce, önerdiği etkinlik tarihini de belirterek Borsa İstanbul’a iletmelidir.
Potansiyel Müşteri, Borsa İstanbul’a gönderdiği Talep Formu’nun Borsa İstanbul tarafından kabul
edilmesini takiben, Borsa İstanbul’un gönderdiği faturayı ve ödeme bilgilerini tebellüğ etmesini
müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde fatura bedelini, Borsa İstanbul’un bildireceği banka hesabına
nakden ve tek seferde öder.
Potansiyel Müşteri, Talep Formu’nu Borsa İstanbul’a ilettikten sonra, mücbir sebep hali hariç
(Potansiyel Müşterinin kontrolü dışında gelişen ve yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyen
ve/veya geciktiren grev, lokavt, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, Devletin
karar ve eylemleri, vb. olağanüstü haller) herhangi bir sebeple etkinlikten vazgeçmesi halinde Açılış
Gong Töreni Paketi ücretini Borsa İstanbul’a ödemekle yükümlüdür. Borsa İstanbul, Potansiyel Müşteri
tarafından gönderilecek işbu Talep Formu kendisine iletildikten sonra talebi kabul etse dahi, işbu Talep
Formu’na konu Açılış Gong Törenleri’ni herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir nam
altında bir ödeme yükümlülüğü olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.
Borsa İstanbul, Gong Töreni icrasında Borsa İstanbul logosunu gong sahnesi, kürsüsü veya dijital
ekranlar dahil iç veya dış mekanlarda farklı alan ve cihazlarda, markalamalarda (branding)
konumlandırma hakkına sahiptir. Potansiyel Müşteri, hazırlayacağı tüm ekranlarda ve markalama
çalışmalarında Borsa İstanbul’un ön onayını almakla ve Borsa İstanbul logosunu (branding)
kullanmakla yükümlüdür.
Potansiyel Müşteri, işbu Talep Formu ve ekleri ile Borsa İstanbul’un tüm yazılı ve sözlü talimatlarına,
yürürlükteki mevzuata ve ticari teamüllere riayet edeceğini ve Borsa İstanbul’un itibarını zedeleyici
faaliyet ve açıklamalardan kaçınacağını, Potansiyel Müşteri’nin ve/veya personeli ile hizmetin ifasında
kullandığı 3. Kişilerin bunlara aykırı düşen her türlü davranışından sorumlu olduğunu,
yükümlülüklerinin ifasında gerek kendisinin, gerekse personeli ile hizmetin ifasında kullandığı 3.
Kişilerin kusuru veya ihmali yüzünden Borsa İstanbul’un, personelinin, katılımcıların veya 3. Kişilerin
2/4

uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve zararı, ilk talepte ve defaten nakden
tazmin edeceğini taahhüt ve kabul etmektedir.
Borsa İstanbul’un brüt kazançları ve net gelirinden doğanlar hariç, işbu talep formunun Borsa İstanbul
tarafından kabul edilmesi halinde doğacak damga vergisi dahil tüm vergi, resim, fon, harç vs. yasal
yükümlülükler Potansiyel Müşteri’ye ait olacaktır.
Yukarıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Borsa İstanbul, işbu Talep Formu’nda yer alan
hizmetlerin kapsam ve koşullarını, dilediği şekilde belirleme ve her zaman değiştirme hakkına
münhasıran sahiptir.
Potansiyel Müşteri Adı / Unvanı
Gong Töreninin Konusu
Gong Töreni Tarihi
Fatura Adresi

Fatura Bilgileri
Potansiyel Müşteri’nin Yeri/Adresi
Yetkili (birincil)
Telefon Numarası ve E-Posta Adresi
Yetkili (ikincil)
Telefon Numarası ve E-Posta Adresi

Ek 1: Borsa İstanbul Gong Törenleri Bilgilendirme Kitapçığı
____ /____ / 20___
___________________________
Adına
İmza/Kaşe : ___________________________________
İsim-Unvan: ___________________________________
Not: İşbu Gong Töreni Talep Formu, Potansiyel Müşteri tarafından imzalanarak Potansiyel Müşteri’nin imza sirküleri ile
birlikte Borsa İstanbul A.Ş.’nin “gong@borsaistanbul.com” adresine pdf olarak gönderilmeli, ayrıca “Borsa İstanbul A.Ş.
Pazarlama ve Satış Direktörlüğü, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul” adresine iadeli
taahhütlü olarak postalanmalıdır.
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HİZMET AÇIKLAMALARI
1)

Kahvaltı 09:00’da başlar. Açık büfe, camın önündeki alanda teknik masa ile röportaj panosu
arasında konumlandırılır. Fuaye alanında uygun yerlere bistro masa kurulur. Hizmet self servistir.
Servis tören öncesi 09:35’te kapanır.

Menü: Beyaz peynir, kaşar peyniri, domates, salatalık, yeşil ve siyah zeytin, bal, reçel, poğaça, peynirli
su böreği, mini sandviç (3 çeşit), simit, kruvasan, kek. İçecekler: Demleme çay, hazır kahve, su,
konsantre meyve suyu çeşitleri, limonata, maden suyu.
2)

Borsa personeline geçiş koridoru bırakacak şekilde alan ve vestiyer tahsis edilir.

3)

Markalama alanları, Gong Törenleri Bilgilendirme Kitapçığı ekinde yer alan markalama
dosyasındadır. Bu alanlar dışında markalama yapılamaz.

4)

Video çekimi, törenin Borsa İstanbul sosyal medya hesaplarında yayınlanması amacıyla yapılır.
Borsa İstanbul youtube hesabından indirilebilir.

5-6) Tören için ses ve ışık sistemi Borsa İstanbul tarafından sağlanır.
7)

Kristal tokmak, kutu içinde firmaya özel etiket ile sunulur (etiket standardı markalama
dosyasındadır).

8)

Katılımcı sayısı kadar ilave kahvaltı hizmeti alınması zorunludur.

9)

Toplantı Odası ve Salon tahsisi süreleri ön değerlendirmeye tabidir. Teknik ekipmanlar farklılık
gösterebilir.

10)

Ajans tarafından ilave kristal tokmak talepleri tören günü takdim edilir. Tören sonrası yapılan
talepler karşılanmaz.

11)

Sunucu, profesyonel olarak bu mesleği yapmış kişilerden seçilir. Tören düzenleyen firmanın
kendi sunucusunu belirlemesi halinde, bu ismin tören öncesinde Borsa İstanbul’a bildirilerek onay
alınması zorunludur.

12)

Canlı müzik hizmeti (piyanist) 09:00-09:35 saatleri arasında profesyonel müzisyen tarafından icra
edilir.

13)

Profesyonel bir fotoğrafçı tarafından 09:00-11:00 saatleri arasında hizmet verilir. Fotoğraflar
dosya transferi ile paylaşılır. Borsa İstanbul fotoğrafları dilediği mecrada kullanma hakkına
sahiptir. Hizmetin Borsa İstanbul tarafından sağlanması durumunda Borsa İstanbul kendi
fotoğrafçısını kullanarak çekimleri gerçekleştirebilir.

14)

Uydu yayın hizmeti, hizmet sağlayan ajansın kendi abonelerine yayını canlı olarak
aktarması hizmetidir. TV kanallarının yayınlamasını garanti etmez. Detaylı bilgi için
Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile temasa geçiniz.

Talep ettiğiniz hizmetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile temasa
geçiniz. Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü Tel: 0212 298 23 82 - 0212 298 24 07
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