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Gastronomi şehri Balıkesir’in hak ettiği yere gelebilmesi için...
■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali lansmanı
Şehrin ve halkımızın gastronomi sektörüyle birlikte projeden haberdar olması için
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kurumsal kimliği basın lansmanı, 21 Şubat
2022’de Avlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.
■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’yle neleri hedeﬂiyoruz?
Gastronomi sektöründe lider olan ve sektörde ilerlemek isteyen ﬁrmalarımızı,
tüketicilerle ve toptancılarla buluşturmak üzere Uluslararası Kahvaltı Festivali
projesini gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle Balıkesir’in marka şehir olmasını
hedeﬂiyoruz.
■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’ne hangi sektörler katılabilir?
Önceliğimiz kahvaltı konseptine uygun ﬁrmalar olmakla birlikte gıda
sektöründeki tüm ﬁrmalar projeye dahil olabilir. Peynir, zeytin, zeytinyağı,
yumurta, sucuk, bal, reçel, ekmek başta olmak üzere üretici veya satıcı ﬁrmalar, et
işleme tesisleri, restoranlar, toptancılar, e-ticaret şirketleri, oteller, turizm şirketleri,
kooperatif, birlik ve dernekler projeye katılabilirler.
Katılımcı ﬁrmalarımıza sağlanacak en önemli avantaj, sahip oldukları online satış
platform linklerinin Hayat Dolu Balıkesir web sayfasında (www.balikesir.com.tr)
yayınlanması olacaktır. Fuar ve diğer etkinliklerde oluşturulan peynir pastasından
50 Peynirli Şehir ve diğer reklamlardan dolayı sürekli sorulan "Bu peynirleri,
zeytinleri ve zeytinyağlarını nereden alabiliriz?" sorularına resmi web sitemizdeki
ﬁrmalarımızdan temin edilebileceği cevabı verilecektir.

■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nin şehrimize ve bölgemize katkıları
nelerdir?
Öncelikli hedeﬁmiz Türkiye’yi doyuran şehir Balıkesir’in gastronomi dünyasında
hak ettiği yere gelmesini sağlamaktır. Fuar, festival, kongre ve expo etkinlikleri bu
hedefe ulaşmanın yegane yoludur. Ayrıca festival organizasyonu Balıkesir merkez
ve ilçelerinde bir hareket oluşturacaktır. Katılımcı ﬁrmalarımız markalarını hem
Balıkesirlilere hem de Türkiye’ye tanıtma imkanı bulacaklardır. Festivale yurt
dışından da katılım sağlanacağı için ﬁrmalarımız ve şehrimiz stabil durumdan
dinamik duruma geçecektir. Tedarikçi yönüyle güçlü birçok üreticimiz, artık ilgili
pazarlara daha fazla marka bilinirliğiyle direkt dahil olabilecektir.
■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nin sektöre ve şehir ekonomisine
katkıları nelerdir?
Fuarların birebir tanıtım, dijital pazarın ise algı yönetimi için reklam sektöründe
başı çektiği yadsınamaz bir gerçektir. Balıkesir’i bir fuar, festival ve expo şehri
haline getirmemiz tüm sektörlerin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Çünkü bu tip
organizasyonlar ulaşımdan konaklamaya, gıda üreticilerinden restoranlara hatta
marketlere, benzinliklere ve tüm esnafa yeni müşteriler kazandırmaktadır.
Balıkesir; gıda, lojistik, ulaşım, turizm gibi sektörlerde zengin bir altyapıya sahiptir
ancak PR eksikliklerinden dolayı hak ettiği güçlü ve popüler konuma
gelememiştir. Son yıllarda gerçekleşen Marka Şehir: Balıkesir projesiyle atağa
kalkmış olan şehrimiz hem bu projenin devamıyla hem de Uluslararası Kahvaltı
Festivaliyle hedeﬂerine ulaşma yolunda büyük mesafe kat edecektir.
■ Balıkesir Uluslararası
oluşmaktadır?
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Festival ziyaretçi proﬁlimiz sadece Balıkesir merkezindeki kişilerden değil tüm
ilçelerden ücretsiz seyahat imkanıyla katılacak kişilerden oluşacaktır. Firmalarımız
hem ürünlerini tanıtacak hem de satış yapabileceklerdir. Bunlardan daha
önemlisi birçok ünlü gurme, ünlü şef, gastronomi yazarı, TOBB temsilcileri, tüm
Türkiye’den ve dünyadan sektör temsilcileriyle bilim insanlarının ulaşım ve
konaklama masraﬂarı belirlenecek planlama dahilinde karşılanarak katılımları
sağlanacaktır.

■ Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nde planlanan etkinlikler nelerdir?
• Açılış töreni ve kahvaltı ikramları
• Balıkesir Kahvaltısı özel oturumu
• En iyi kahvaltı konsept yarışması
• En başarılı kahvaltı hazırlama yarışması (canlı)
• Yediğin Peynir Hangi Sütten yarışması
• Şeﬁn Kahvaltı Ürünü yarışması
• Gastronomi Şehirleri forumu
• Gastronomi İş forumu
• Kırmızı ve Beyaz Ette Balıkesir sektör temsilcileri buluşması
• Balıkesir’in Dünya Zeytin Üretimindeki Yeri sempozyumu
• Gıdanı İsraf Etme! etkinliği
• Akademik sunumlar
• Ünlü bir sanatçı konseri, sahne performansları, Balıkesir yerel sanatçılar gecesi,
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri müzik etkinliği
• İlçe İlçe Gastronomi fotoğraf sergisi
■ Firmaların katılım süreci nasıl gerçekleşecektir?
Festivalde stant açmak isteyen ﬁrmalarımıza stantları hazır şekilde teslim
edilecektir. Bir stant 4 metre uzunluk ve 3 metre derinlikten oluşacaktır. 12
metrekarelik hazır stant için katılımcı ﬁrmalarımız sadece 12.500 TL + KDV
organizasyon katılım ortaklığı bedeli ödeyeceklerdir. Balıkesir dışından katılmak
isteyen ﬁrmalarımızın ödeyeceği stant kiralama bedeli ise 20.000 TL + KDV olarak
belirlenmiştir. Firmalarımızdan tahsil edilecek katılım bedeli festival organizasyon
bütçesinin bir kısmının karşılanmasında kullanılacaktır. Festivale en az 72 ﬁrmanın
katılması
öngörülmektedir.
Firmalar
stantlarında
istediği
tasarımları
uygulayabileceklerdir. Firmaların kendi isteklerine göre tasarım uygulamaları,
stant giydirmeleri ve diğer özel istekleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
Dileyen ﬁrmalarımız birden fazla stant kiralaması yapabilir.
■ Festivale sponsor olarak şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak ister
misiniz?
Festivalde stant açmanın yanında ﬁrmalarımızın Balıkesir’imizin tanıtımında
bizimle paydaş olmalarını diliyoruz. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir
Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odasının
ortaklaşa düzenlediği Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nin daha güçlü bir
tanıtım seviyesine ulaşması ve geleneksel hale gelmesi için gelin birlikte hareket
edelim. Festival sponsoru olarak hem markanıza hem şehrinize daha fazla katkıda
bulunabilirsiniz.

Sponsorluk detayları şu şekildedir:
■ 1 adet Altın Sponsor: : Festivalin tüm tanıtım mecralarında ve yayınlanacak
reklamlarda Altın Sponsorun logosu da büyük olarak yer alacak ve logonun üstünde Altın
Sponsor şeklinde belirtilecektir. Festival toplam bütçesinin %33’ünün yerel, ulusal ve global
tanıtıma ayrıldığını dikkate alırsak yapılacak tüm reklamlarda, basın lansmanlarında,
aﬁşlerde markanızın logosunun bulunması sizlere katkı sağlayacaktır. Altın Sponsorluk
süresi 15 Aralık 2021’de başlayacak olup 15 Haziran 2022’de sona erecektir. Altın Sponsorluk
bedeli bir defaya mahsus olup 36 metrekarelik stant kirası dahil 150.000 TL + KDV’dir.
■ 2 adet Gümüş Sponsor: : Festivalin tüm tanıtım mecralarında ve yayınlanacak
reklamlarda Gümüş Sponsorun logosu Altın Sponsorun altında büyük olarak yer alacak ve
logonun üstünde Gümüş Sponsor şeklinde belirtilecektir. Festival toplam bütçesinin
%33’ünün yerel, ulusal ve global tanıtıma ayrıldığını dikkate alırsak yapılacak tüm
reklamlarda, basın lansmanlarında, aﬁşlerde markanızın logosunun bulunması sizlere
katkı sağlayacaktır. Gümüş Sponsorluk süresi 15 Aralık 2021’de başlayacak olup 15 Haziran
2022’de sona erecektir. Gümüş Sponsorluk bedeli bir defaya mahsus olup 36 metrekarelik
stant kirası dahil 100.000 TL + KDV’dir.
■ 6 adet Bronz Sponsor: Festivalin tüm tanıtım mecralarında ve yayınlanacak
reklamlarda Bronz Sponsorun logosu Altın Sponsorun logosunun altında yer alacaktır.
Festival toplam bütçesinin %33’ünün yerel, ulusal ve global tanıtıma ayrıldığını dikkate
alırsak yapılacak tüm reklamlarda, basın lansmanlarında, aﬁşlerde markanızın logosunun
bulunması sizlere katkı sağlayacaktır. Bronz Sponsorluk süresi 15 Aralık 2021’de başlayacak
olup 15 Haziran 2022’de sona erecektir. Bronz Sponsorluk bedeli bir defaya mahsus olup 24
metrekarelik stant kirası dahil 52.000 TL + KDV’dir.
■ 5 adet Hediye Sponsoru: Festivale davetli statüsünde katılacak ünlü sanatçı, gurme,
şef, siyasetçi, bilim insanı... gibi kişilere Balıkesir adına verilecek 100 adet hediyenin
sağlanması Hediye Sponsorları tarafından gerçekleştirilecektir.
■ Konaklama Sponsorları: Festivale davetli statüsünde katılacak ünlü sanatçı, gurme, şef,
siyasetçi, bilim insanı... gibi kişilerin konaklamasının bir kısmının karşılanması ya da iskonto
uygulaması şeklinde Konaklama Sponsorları uygulamamız gerçekleşecektir.
■ Ulaşım Sponsorları: Festivale davetli statüsünde katılacak ünlü sanatçı, gurme, şef,
siyasetçi, bilim insanı... gibi kişilerin ulaşımının bir kısmının karşılanması ya da iskonto
uygulaması şeklinde Ulaşım Sponsorları uygulamamız gerçekleşecektir.
■ Teknoloji Sponsorları: Festivalde kullanılacak sahne, ses, ışık, elektrik... teknolojik
gereksinimlerinin bir kısmının karşılanması ya da iskonto uygulaması şeklinde
Teknoloji Sponsorları uygulamamız gerçekleşecektir.
■ Show Mutfağı Ekipmanları ve Malzemeleri Sponsorları: Festivalde kullanılacak
show mutfağındaki gereksinimlerin bir kısmının karşılanması ya da iskonto
uygulaması şeklinde Show Mutfağı Ekipmanları ve Malzemeleri Sponsorları
uygulamamız gerçekleşecektir.
■ İkram Sponsorları: Festivalde ikram edilecek kahvaltıların gereksinimlerin bir
kısmının karşılanması ya da iskonto uygulaması şeklinde İkram Sponsorları
uygulamamız gerçekleşecektir.

Şehrimizin ve markalarımızın tanıtımına katkıda bulunabilmek dileğiyle...

