
SPONSORLUK DOSYASI
REHBERİ

Bu dosya, örnek teşkil etmesi adına Anasponsor ekibi tarafından
rehber niteliğinde hazırlanmıştır.
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DOSYAYI   NİYE   HAZIRLIYORUZ?
Sponsorluk dosyası, proje dosyası değildir; teklif dosyasıdır.

Projemizi anlatmak için değil, markaların sponsor olması durumunda 
kazanacakları faydaları tarif etmek adına hazırlanır.

Amacımız, dosyanın okunmasını sağlamak olmalıdır.

Dosyamızda ne kadar az yazı bulundurursak, dosyamız o kadar çok okunur.

Dosyamız ne kadar çok okunursa, sponsorluk ihtimali artar.

Peki dosyanın okunmasını teknik olarak nasıl sağlayabiliriz?
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Dosya; Word veya PowerPoint programları ile değil; 
Adobe Illustrator, Corel Draw gibi tasarım araçları ile tasarlanmalıdır.

Dosyalar PPTX veya DOCX olarak değil, 
PDF olarak kaydedilmelidir. 
Not: Sayfalar fotoğraf olarak kaydedilmemeli, içeriklerin kopyalanabilir olmasına dikkat edilmelidir.

Dosyalar, dikey veya 4:3’lük oranlarda değil, 
yatay A4 veya 1920x1080px ölçülerinde çalışılmalıdır. 

Dosyada okunaklı olan yazı tipleri, büyük puntolarla tercih edilmelidir. 
Yazı dili kurumsal olmalı, konuşma dilinde yazılmamalıdır. 
İmla hatalarının olmamasına özen gösterilmelidir.

DOSYANIN 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Not: Mümkünse bir grafik tasarımcı eşliğinde çalışılmalıdır.
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20
5 mb

Okuma oranını artırmak üzere dosyada 
dört satır alt alta gelecek şekilde yazılar barınmamalıdır. 

Dosya; ikonlar, grafikler, fotoğraflar ve görsellerle süslenmelidir.
İçeriklerde sponsorluğa tesir etmeyecek bir cümle bile yer almamalıdır.

Sponsorluk dosyasının sayfa sayısı 20’yi geçmemelidir.
Mümkünse daha kısa olmalıdır.

Sponsorluk dosyasının boyutu en fazla 5 MB olmalıdır.
Dosya adı “Sponsorluk.pdf” olarak değil “ProjeAdi_SD.pdf” olarak kaydedilmelidir.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Her sponsorluk dosyasında olması gereken 5 ana başlık bulunur. 

Önem sırası yıldızlar ile gösterilmiştir.

Başlıklar, aşağıdaki sıralama ile dosyada bulunmalıdır.

İletişim
Bilgisi

Sponsorluk
Hakları

Medya
Gücü

Hedef
Kitle

Hakkında
Bilgisi

İçerikleriniz, markanın neden bir başka projeye değil de size sponsor olması gerektiğini tarif etmelidir. 
Projeden daha çok sponsorluk haklarına odaklanılmalıdır.

Dosyanızda bir tane bile yalan veya sahte içerik bulunmamalıdır.

Sponsorluk dosyasına, sponsorluk bedelleri kesinlikle eklenmelidir. 
Talep edeceğiniz bütçe; proje maliyeti, piyasa koşulları ve markanın gözündeki değerinize göre belirlenmelidir.
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1 - PROJE BİLGİSİ

Projenin içeriğini anlatabilmek üzere dosyanın ön sayfalarında bulunur.

Özellikle 5N1K sorularına cevap vermelidir. (Ne, Neden, Nasıl, Nerede, Ne Zaman ve Kim Tarafından?)

Proje bilgisi kısmı en fazla 4-5 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Markalar projenizle ilgilendikten sonra daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilir.
Bilgilendirme kısmının kısa tutulması, talep halinde detayların paylaşılması verimli olmaktadır.

Not: Herkese hitap edebilmek adına “proje” kelimesi tercih edilmiştir. 
Spor sektöründen kulüpler, bireysel sporcular, turnuvalar ve organizasyonlar...
Kültür-Sanat’tan filmler, diziler, programlar, belgeseller, tiyatro oyunları, sahne gösterileri, sanatçılar...
Etkinliklerden fuar, kongre, konferans, zirve, söyleşi, panel, festivaller, yarışmalar...
Dijitalden YouTube, Twitch, TikTok, Instagram kanalları, Influencerlar, oyunlar, internet siteleri...
Kar amacı gütmeyen kurumlar, kulüpler, dernekler, vakıflar...
Kısaca sponsor arayan herkes sponsorluk dosyası hazırlayabilir. 
Projeniz özelinde bizden yardım isteyebilirsiniz.
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2 - HEDEF KİTLE

Projenin ulaşabildiği hedef kitle ile, kurumun ulaşmak istediği 
hedef kitlenin karşılaştırmasının yapılabilmesi adına en önemli kısımdır.

Projeyi kim için yapıyorsanız grafikler halinde tarif etmelisiniz.

Kitle tanımı (kim oldukları, neleri yapmayı sevdikleri vb.),

Kitlenin hacmi (kaç kişiye ulaşıyoruz?)

Kitlenin demografik ve psikografik verileri,

Beklenen kadın-erkek oranları,

Beklenen yaş oranları,

Kitlenin sosyo ekonomik statüleri

örnek

örnek

örnek

55% 10%35%

B Grubu C1 Grubu C2 Grubu
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3 - MEDYA GÜCÜ

Tarif ettiğimiz hedef kitleye nasıl ulaşacağımızı, 
hangi tanıtım ve duyuru faaliyetlerini nasıl değerlendireceğimizi
medya yansımalarını ve PR çalışmalarını nasıl planladığımızı gösterir.

Basın toplantısı, basın bülteni, lansman

Gazeteler, dergiler, köşe yazıları, röportajlar

TV ve radyo programları, reklamları

Basılı materyaller, outdoor aktiviteler

Varsa geçmiş senelerden basın yansımaları

Sosyal medyada kullanılacak mecralar

Sosyal medya paylaşımları ve reklamları

İnternet sitesi iletişimi

Influencer iletişimi & Podcastler

Varsa mail bülteni ve SMS çalışmaları

GELENEKSEL MEDYA ÇALIŞMALARI DİJİTAL MEDYA ÇALIŞMALARI
Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi, Outdoor Mecralar, Alan Aktiviteleri, Basılı Materyaller 
Çizgi altı ve çizgi üstü tüm faaliyetler ile birlikte alternatif seçeneklerden oluşur.

Sosyal Medya, İnternet Sitesi, Dijital Reklam Çalışmaları, Influencer İletişimi, 
Mail Bültenleri, SMS Çalışmaları, Mobil Uygulamalar, Podcastler...

Hangi tarihte ne yapılacağı tarif edilmelidir.
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4 - SPONSORLUK HAKLARI

Dosyanın en önemli elementidir. Her markaya özel hazırlanmalıdır.
Sponsorluk için, ne kadar bütçe beklediğinizi ve 
karşılığında sunduğunuz hakları tarif etmelidir.

Sponsorların problemlerini çözen sponsorluk haklarını çeşitlendirmeli,
kendi içlerinde tutarlı olan ayrı ayrı kategoriler hazırlamalı ve
tüm kategorileri tek bir tabloda göstermelisiniz.

Sadece “logonuzu şu alanlara koyarım” gibi katma değeri olmayan ifadeler yerine; 
daha yaratıcı, kurumun ürünü veya hizmeti özelinde, onların iletişim diline uygun halde, 
onların yöntemlerini projede nasıl uygulayabilecekleri ve neler kazanabilecekleri belirtilmelidir.

Sponsorluk bedeli net olarak istenmelidir! 
Bütçenin olmadığı bir dosya, sponsorluk dosyası değildir.

ALTIN - GÜMÜŞ - BRONZ şeklindeki isimlendirmeleri tercih etmeyin!
Onun yerine “Ana Sponsor - Resmi Sponsor - Co Sponsor” gibi isimler tercih edin. 

Kopyala yapıştır yapmayın. Herkesin sunduğu hakları sunmayın! 
Özgün olun. Sponsorluk haklarını markalar için özelleştirin. Faydasız hiç bir hakka yer vermeyin.

Sponsorluk haklarını 
özelleştirmek ve fiyatlandırmak  
uzmanlık gerektiren bir konudur.

Her projede farklı yaklaşımlar 
sergilenebilir. Detaylar için 
eğitimimizden faydalanabilirsiniz.

Lütfen iletişimde kalınız.

Sponsorluk Hakları

Münhasırlık (Sektörel Bazlı Tek Sponsor Olma)

Konuşmacı Olma 30 Dakika

Stand Açma

PR Faaliyetlerinde Kullanım:
Basın toplantısı, bültenler, outdoor mecralar,

dergiler, ilanlar, afişler, broşürler...

Ana Sponsor Resmi Sponsor

Sponsorluk Bütçesi 100.000 TL+KDV 60.000 TL+KDV

Dijital Çalışmalarda Kullanım:
Sosyal medya paylaşımı, internet sitesi,

reklamlar, mail bülteni...

* Sponsorluk tablosunun basit örneğidir.

12 m2 4 m2

X
X
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5 - İLETİŞİM BİLGİSİ

Dosyanın son sayfasında yer almalıdır.
Bu bölüm, pek çok dosyada eksik olarak karşımıza çıkmaktadır.

İsim Soyisim
Unvan
Telefon Numarası
Mail Adresi

bilgileri mutlaka eklenmelidir.

Ayrıca internet sitesi, sosyal medya hesapları ve adres bilgileri de eklenebilir.

İletişim sayfasında sadece bir kişinin bilgilerine yer verilmesi yeterlidir.

Son sayfada yer alacağı için, markanın ayırmış olduğu zaman için teşekkür edilebilir.
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BAŞKA NELER OLABİLİR?

Geçmiş Senelerden Veriler: Katılımcı verileri, konuşmacılar, sponsorlar, anket sonuçları, analizler, fotoğraflar...

Basın Yansımaları: Gazete kupürleri dosyaya eklenmemelidir. “Medya raporu talep halinde paylaşılabilir” 
ifadesi ile haberlerinize yer veren basın kurumlarının logoları dosyanızda önem sırasına göre bulunabilir.

Yorumlar (Testimonial): Sektörün önde gelen isimleri veya geçmiş sponsorlar 
hakkınızda olumlu bir yorum yaptıysa, ilgili açıklama dosyanın ara geçiş sayfalarında değerlendirilebilir.

Geçmiş Sponsorlar: Sadece önemli olan sponsorların logoları alfabetik olarak eklenebilir.
(İtibarı düşük, küçük çaplı olan markaların veya ayni olarak gerçekleşen sponsorlukların eklenmesi faydalı olmayacaktır.)

Örnek Aktivasyon Görselleri: Dosyayı inceleyenlerin sponsorluk haklarını daha rahat kavramaları adına 
örnek mockup görseller veya videolar ile görselleştirmeler yapılabilir. (Billboard’da uygulama örneği gibi.)

Aşağıdaki içerikler isteğe bağlı olarak sponsorluk dosyanıza eklenebilir.
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OLMAMASI GEREKENLER
Aşağıdaki içerikler hiçbir sponsorluk dosyasında bulunmamalıdır.
Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapakta Kurum Logosu

Özet – Önsöz - İçindekiler Sayfası

Hakkında Kısmını Uzun Tutmak

Başkan - Üst Düzey Yönetici Profilleri

“Neden Sponsor Olmalısınız?” Sayfası

Her marka için özel dosya hazırlamak, kapağa markanın logosunu ekleyerek 
sağlanamaz; sponsorluk haklarını ve kategorilerini özelleştirilerek sağlanabilir.

Dosya çok kısa olmalıdır. 
İçindekiler, özet gibi sayfalar sadece dosyayı uzatır. 

Markalar projenizle ilgilenmez, projenin kendilerine olan faydası ile ilgilenir.
Proje faydalı olacaksa daha fazla bilgi isteyebilirler.

İlgili kimseler çok önemli olabilir. Bu kişilerin yazdığı uzun metinleri kimse okumaz. 
Markalar da o uzun yazılar sebebiyle sponsor olma kararı almaz.

Dosyanın tümü aslında bu sorunun cevabıdır. 
Kopyala yapıştır yapılan faydasız içeriklerin dosyada yeri yoktur.

Sadece marka logosunun çeşitli alanlarda gösterileceğinin belirtilmesi
projenin değerinin tam olarak farkında olmadığınızı kanıtlar.

Kategorilerde sunulan hakların kıyaslanmasının kolay olması adına 
tek bir tabloda karşılaştırmalı olarak göstermek gerekir.

Bir marka, sponsorluk için ne kadar bütçe ayırması gerektiğini bilemezse
sponsor olmaya karar veremez. 

Sponsorluk, ticari bir pazarlama faaliyetidir. Sosyal sorumluluk ile 
hiçbir bağı bulunmaz. Markalar zaten sosyal sorumluluk yapmaktadır.

Medya yansılamalarınızı göstermek adına özensiz şekilde gazete kupürlerini 
eklemek yerine, ilgili mecraların logolarına yer verebilirsiniz.

Logonuzla Görünürlük Sağlarım

Ayrı Sayfalarda Sponsorluk Kategorileri

Sponsorluk Bedelinin Olmaması

“Sosyal Sorumluluk Yanı Var” Demek

Gazete Kupürlerini Eklemek
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Sponsorluk  Dosyanızı
Birlikte  Hazırlayalım!

+90 (553) 723 77 59
bilgi@anasponsor.com

Profesyonel Dosya 
Hazırlama Hizmetimiz

sponsorlukdosyasi.com

Teşekkür Ederiz.

https://sponsorlukdosyasi.com/
https://anasponsor.com/

