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HUBUDER Yönet�m Kurulu adına,
Gülfem Eren
HUBUDER Yönet�m Kurulu Başkanı

Başkanın Davet�
Değerl� Üyeler�m�z ve Sektör Paydaşlarımız,
 
Hububat Tedar�kç�ler� Derneğ� (HUBUDER) 2014 yılında hububat t�caret� �le
uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl t�caret�nde sektör ve
ülke menfaatler�ne katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğ�m�z kurulduğu tar�hten �t�baren üye sayısı, n�tel�ğ� ve etk�nl�ğ�
bakımından gel�şmes�n� sürdürmekted�r. Geçen süre �çer�s�nde Türk�ye'n�n
sayılı un, yem, makarna üret�c�ler�, l�sanslı depo �şletmeler�, yerel zah�rec�ler�;
tahıl t�caret�yle uğraşan yerl� firmalar �le dünya tahıl t�caret�ne yön veren uluslararası ş�rketler�n 
yanı sıra uluslararası gözet�m, den�z nakl�yec�l�ğ�, gümrük müşav�rl�ğ� ş�rketler� �le  l�man ve loj�st�k 
�şletmeler�n� de  bünyes�ne katarak Türk�ye'de tahıl sektörünü en kapsamlı şek�lde tems�l eden 
dernek hal�ne gelm�şt�r.

S�z değerl� sektör paydaşlarımızı, 4-5 Mayıs 2023 tar�hler�nde Ankara Sheraton Otel'de 
düzenleyeceğ�m�z “2023 Hasadına Doğru Türk�ye ve Dünyada Tahıl” Konferansımıza davet 
ed�yoruz. 

Konferansımızda; tahıl t�caret� ve sektörümüzün geleceğ�, 2023 hasadı ve günümüz ekonom�k 
koşulları çerçeves�nde etraflıca ele alınacaktır. Son yıllarda dünyadak� tarım ve ekonom�k 
alandak� hızlı değ�ş�mler �le bölgesel savaşlar neden�yle Türk�ye ve yurtdışından yoğun b�r katılım 
bekled�ğ�m�z bu konferansımızda; 

• 2023 yılı hasadı önces�nde Türk�ye ve Dünyada tahıl durumu,
• Uluslararası tahıl p�yasasında mevcut durum ve beklent�ler,
• Türk�ye ve Dünyada ekonom�k durum, öngörüler, r�skler,
• TMO ve hububat p�yasaları,

konularını,  konusunun uzmanı yurt �ç� ve yurtdışından panel�steler son ver� ve gel�şmeler ışığında 
yorumlayacaklardır. 

Konferansımıza katılarak;

Tahıl sektöründek� gel�şmelerden zamanında haberdar olma, muhtemel� öngörme, tahıl t�caret� 
alanındak� uzman ve yetk�n uzmanlar �le b�r araya gelerek networkünüzü gel�şt�rme ve �l�şk�ler�n�z� 
kuvvetlend�rme fırsatını bulacağınıza �nanıyoruz. 

S�zler� Ankara'da ağırlamayı heyecanla bekl�yoruz.
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Sponsorluklar

ANA SPONSOR      

KOKTEYL VE AKŞAM YEMEĞİ SPONSORU  65.000 ₺
• Kokteyl ve akşam yemeğ�nde  ş�rket logolu bayrak masalara yerleşt�r�lecekt�r.
• Kokteyl ve yemek salonu g�r�şler�ne ş�rket logolu rollup yerleşt�r�lecekt�r.
• Toplantı salonuna ş�rket logolu kırlangıç bayrak asılacaktır.
• Sunum sahnes�nde ş�rket logosu yer alacaktır.
• Duyuru ve programlarda ş�rket logosu yer alacaktır.
• Çanta �çer�s�ne ş�rket broşürü koyulacaktır.

ÖĞLE YEMEĞİ SPONSORU    85.000 ₺
• Öğle yemeğ�nde ş�rket logolu bayrak yemek masalarına yerleşt�r�lecekt�r.
• Yemek salonu g�r�ş�ne ş�rket logolu rollup yerleşt�r�lecekt�r.
• Toplantı salonuna ş�rket logolu kırlangıç bayrak asılacaktır.
• Sunum sahnes�nde ş�rket logosu yer alacaktır.
• Duyuru ve programlarda ş�rket logosu yer alacaktır.
• Çanta �çer�s�ne ş�rket broşürü koyulacaktır.

ÇANTA SPONSORU

YAKA İPİ SPONSORU     

BLOKNOT VE KALEM SPONSORU
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KAHVE MOLASI SPONSORU     40.000 ₺
• Oturum arası serv�s ed�lecek çay-kahve ve �kramların firma desteğ� �le sunulması
• Çay-kahve �kram alanında firma / ürün logolu bayraklara yer ver�lmes�
• F�rma logolu kağıt bardak ve peçeteler�n kullanılarak serv�s yapılması
• Kongre çantasına broşür koyma �mkanı

KIRLANGIÇ BAYRAK SPONSORU    20.000 ₺
• Toplantı salonu �k� tarafına ş�rket logolu kırlangıç bayraklar asılacaktır.
• Sunum sahnes�nde ş�rket logosu yer alacaktır.
• Duyuru ve programlarda ş�rket logosu yer alacaktır.
• Çanta �çer�s�ne ş�rket broşürü koyulacaktır.
• Bu sponsorluk sadece 10 firma �le sınırlıdır.

ÇANTA İÇİ BROŞÜR SPONSORU  9.000 ₺  
• Çanta �çer�s�ne ş�rket logolu broşür koyulacaktır.
• Bu sponsorluk sadece 10 firma �le sınırlıdır.



İLETİŞİM

  +90 (531) 105 62 40
  +90 (312) 285 00 38
  +90 (312) 285 45 47

  hubuder@hubuder.org.tr
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