
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Yetkili,  

Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen AVERE Türkiye elektro mobilite derneği 15 -16 Kasım 

2019 tarihlerinde  Elektro Mobilite Çalıştayı ve Güz Festivali düzenliyor. 

AVERE Türkiye, Dünya Elektrikli Araç Birliğinin (WEVA) Avrupa kolu AVERE Elektro mobilite derneğinin 

16. Ülke üyesi olarak bu sene başında İstanbul’da kuruldu.  Derneğimiz, 15 Kasım Cuma günü elektro 

mobilite ve bağlantılı konularda Türkiye’de çalışan profesyonelleri ve paydaşları bir araya getirerek bir 

çalıştay düzenliyor ve ertesi gün (16 Kasım) bu profesyonellerin çalıştığı kurumların elektro mobilite 

ve bağlantılı konularda sundukları ürün ve hizmetlerini ise açık hava etkinliği /güz festivalinde ziyarete 

açıyor olacak. 

Dünya’da Elektro mobilite kullanımının yıllara göre eksponansiyel olarak büyümeye devam ettiği 

dönemde, Türkiye’nin geçiş sürecine önemli katkı sağlayacak bu etkinliğimize sponsor olmanızdan 

büyük onur ve mutluluk duyacağız.  

Saygılarımızla, 

AVERE Türkiye Elektro Mobilite Yönetim Kurulu 

20 Eylül 2019 

 

 
 

AVERE TÜRKİYE 

ELEKTRO MOBİLİTE 

DERNEĞİ  

Seba Office Boulevard 
Ayazağa Mh. Cendere 
Cd. No: 13 C Bl. No:42 
Sarıyer/Istanbul TR 

   W: www.avere.org.tr 

    T:   444 87 31 

 

http://www.avere.org/


 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için: Lütfen e-mail: hasan.kocabiyik@averetr.org veya tel: 444 87 31  iletişime geçiniz. 

 

ANA SPONSOR

•AVERE Türkiye elektro mobilite derneği üyelik bedelinden %100 muafiyet

•Boğaziçi Üniversitesi Festival alanında firma aktivite/ürün tanıtımına yönelik stand 
açma. 

•Kurumsal sosyal medya hesaplarından ana sponsorluğa dair paylaşımların 
yapılması.

•Etkinlik öncesinde 1 hafta boyunca kampüste belli alanlara yerleştirilecek etkinlik 
görsellerinde yer alma (afiş, branda,bayrak, kırlangıç).

•Derneğimiz web sitesinde etkinlikler bölümünde 1 yıl boyunca firma web sitesine 
yönlendiren banner’a yer verilmesi.

•Etkinlik tanıtım davetiye, yazı, video vs ana sponsor olarak firma ismine yer 
verilmesi

•Yazılı/görsel basına servis edilecek bültenlerde ana sponsor olarak belirtilme

SPONSOR

•AVERE Türkiye elektro mobilite derneği üyelik bedelinden %50 muafiyet

•Boğaziçi Üniversitesi Festival alanında firma aktivite/ürün tanıtımına yönelik stand 
açma. 

•Kurumsal sosyal medya hesaplarından sponsorluğa dair paylaşımların yapılması.

•Etkinlik tanıtım davetiye, yazı, bildiri, video vs sponsor olarak firma ismine yer 
verilmesi

ÜRÜN ve HİZMET SPONSORU

Ücret: Ürün ve Hizmet Karşılığı

•Belirli bir miktar ve üstü ürün veya hizmet sponsorlukları için AVERE Türkiye 
elektro mobilite derneği üyelik bedelinden %50 muafiyet

•Boğaziçi Üniversitesi Festival alanında firma aktivite/ürün tanıtımına yönelik stand 
açma. 

•Kurumsal sosyal medya hesaplarından sponsorluğa dair paylaşımların yapılması.

•Etkinlik tanıtım davetiye, yazı, bildiri, video vs sponsor olarak firma ismine yer 
verilmesi

mailto:hasan.kocabiyik@averetr.org


 

 

 

 

 

15 KASIM 2019 Saat: 14:00 -17:00  

ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞTAY ve AÇILIŞ TOPLANTISI  

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Güney Kampüs Mühendislik Binası Vedat Yerlici Konferans Merkezi 1   

AVERE Elektro Mobilite derneği tarafından aşağıdaki 6 konu başlığı için çalışma grupları oluşturulmuş 

ve  grup başkanları seçilmiştir. 15 Kasım’da tüm çalışma grupları tarafından BÜ Mühendislik fakültesi 

VYKM’de toplanarak, alt çalışma konularının saptanması, önceliklendirilmesi, çalışma usul ve 

yöntemlerinin oluşturulması konusunda bir çalıştay düzenlenecektir.   

Çalıştaya katılım yapacaklar sektörde aşağıda belirlenen alanlarda faaliyette bulunan 

profesyonellerden oluşmaktadır.    

1.) Teknik  Enerji depolama sistemleri /Akü ve Ar-ge 

2.) Teknik Akıllı Şarj / Şarj Ekipmanları ve Ar-ge 

3.) Teknik Enerji üretim / Dağıtım ve Ar-ge 

4.) Teknik Otomotiv İmalat ve Ar-ge 

5.)Politika Yasal Mevzuat 

6.) Toplumsal Farkındalık oluşturma 

16 KASIM 2019 Saat: 10:00 – 18:00 

AVERE ELEKTRO MOBİLİTE GÜZ FESTİVALİ 

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Güney Kampüs Mühendislik Binası Yanı Açık Otoparkı  

BÜ Mühendislik Fakültesi yanında bulunan açık otoparkta Elektro Mobilite ya da bağlantılı konularda 

faaliyette bulunan Şirket, STK, Platform vs katılımıyla açık hava etkinliği düzenlenecek.  Bu etkinlikte 

e-scooter firmaları, tek teker birliği, elektrikli araç paylaşım şirketleri, elektrikli otobüs üreticileri, IT 

şirketleri, şarj istasyonları, enerji depolama sistemleri, güneş paneli üretici/satıcıları vb çalışır 

vaziyette örnekleriyle bir açık hava etkinliğinde bir araya getirilecektir. 

BÜ öğrencileri tarafından aynı gün 450 kişinin katılımıyla gerçekleşecek Boğaziçi Enerji Zirvesi 

etkinliğini destekleyici zenginleştirici bir festival olarak planlanıyor.  

Etkinlik ayrıca AVERE Türkiye irtibat listesine ( 150+ şirket/kişi) ve sosyal mecralarda geniş şekilde 

duyurulacaktır. Festivale katılım 1.000 + kişi civarı beklenmektedir. 

Detaylı bilgi için: Lütfen e-mail: hasan.kocabiyik@averetr.org veya tel: 444 87 31  iletişime geçiniz. 

 

 

mailto:hasan.kocabiyik@averetr.org

