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ıt is my honor to invite you to join us in ıstanbul in 2015.

this is the first time that tSıtt is hosting the annual 
ınternational no-Dig Conference and Exhibition. the 33rd 
ınternational no-Dig will take place on 28-30 September 
2015 at the WOW Convention Center situated a few minutes 
from ıstanbul ataturk airport and downtown.

With 8,500 years of a glamorous history, ıstanbul has always 
been an important metropolis of its days. Former capital 
of many empires including Roman, Byzantine and the 

Ottoman Empire the city holds within some of the precious ancient monuments 
as well as a unique beauty with the Bosphorus running across the city separating 
Europe and asia. 

ıstanbul is considered to be one of the main air traffic hubs connecting more than 
300 international airlines from Europe to Middle-East, asia and africa. thanks to 
the turkish airlines massive network (flying to more countries in the world than any 
other airline) ıstanbul became a more popular and widely visited destination with 2 
international airports in each continents. 

the turkish Society for ınfrastructure and trenchless technology was established 
in 2010. Several successful national no-Dig events have been held since 2011. 
Prof. Dr. veysel Eroglu, turkish Minister for Water Works said that “trenchless 
technology is a must for entire turkey." on 18 november 2011 during no-Dig 
turkey Summit. Moreover, the Mayor of ıstanbul, Dr. kadir topbas, supporting the 
trenchless solutions for ıstanbul, re-elected as the president of the united Cities 
and local Governments (uClG) until 2016.

We proudly invite anyone involved in the world of trenchless technologies to take 
part in this great event as a sponsor, exhibitor or just a visitor and enjoy the friendly 
personality of our city.

See you in ıstanbul - the unique city located in the intersection point of Europe, 
asia and Middle East. 

uluslararası kazısız teknolojiler konferans ve Sergisi için 2015 yılında sizi İstanbul’a 
davet ediyoruz.

Bu sene 33.sü düzenlenecek uluslararası etkinlik ülkemizde ilk kez 
gerçekleştirilecek olup akatED (altyapı ve kazısız teknolojiler Derneği) olarak 
28-30 Eylül 2015 tarihlerinde WOW kongre Merkezi’nde söz konusu uluslararası 
etkinliğe ev sahipliği yapacağız.

1986 yılında İngiltere’de kurulmuş olan ve bugün dünya genelinden otuz gelişmiş 
ülkeyi bünyesinde barındıran ıStt (uluslararası kazısız teknolojiler Cemiyeti) 
çatısı altında akatED, ülkemizi 2010 yılından beri başarıyla temsil etmektedir. 
Her yıl düzenlediği konferans, seminer, kurs, vb. faaliyetlerle belediyeleri, su 
ve kanalizasyon idarelerini, doğal gaz - elektrik - telekomünikasyon şirketlerini, 
yüklenici ve tedarikçi firmaları bilgilendiren ve eğiten akatED ülkemizde sayısı her 
yıl artan kazısız teknoloji projelerinin haklı gururunu yaşamaktadır.

Bugün ülkemizde mikrotünel, boru itme, yatay yönlendirilebilir delgi, yer altı radar 
görüntüleme, boru içi görüntüleme, boru içi rehabilitasyon, su kayıp kaçaklarıyla 
mücadele, vb. pek çok alanda faaliyet gösteren yüzlerce firmanın varlığı kazısız 
teknolojilerin ülkemizde yakaladığı başarıyı göstermekte ve ülkemizin henüz 
keşfedilmemiş büyük potansiyeline işaret etmektedir.

Hepimizin malumudur ki, artık belediyeler asfaltladıkları yolların kazılmasını arzu 
etmiyor, vatandaşlar zaten mevcut trafikle boğuşurken bir de yolların kazılıp bir 
keşmekeş ile karşılaşmak istemiyor, müteahhit firmalar işlerini daha hızlı bitirmeyi 
hedefliyor. tüm bu talepleri karşılayabilecek yegâne çözüm ise: kazısız teknolojiler. 
Hem daha hızlı, hem daha ekonomik, hem de insana ve çevreye saygılı...

İstanbul’da düzenlenecek “uluslararası kazısız teknolojiler 2015 konferans ve 
Sergisi” ülkemizin geleceğine ışık tutacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Hem eskimiş 
ve hasar görmüş altyapı hatlarının rehabilitasyonu hem de yeni döşenecek altyapı 
hatları için en akılcı ve en ekonomik çözüm: kazısız teknolojiler. Sergiyle eş zamanlı 
olarak düzenlenecek konferansta yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların 
sunacağı yüzlerce tebliğ ile bir cazibe merkezi olacak etkinliğin ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim.

Yasin Torun
akatED Yönetim kurulu Başkanı

Chairman, tSıtt

WELCOMEWELCOME HOŞGELDİNİZHOŞGELDİNİZ

the ıStt ınternational no-Dig Conference and Exhibition 
is the trenchless industry’s highlight of the year. Business 
contacts are established, friendships made and every 
year when we meet in a different location, we have great 
experiences as we sample the local hospitality of many 
countries.

2015 holds another treat in store as we head over to the 
beautiful city of ıstanbul for the first ever ınternational  
no-Dig Conference and Exhibition to be held in turkey. 
the City is rich in history and culture and boasts some of 
the best cuisine in Europe, asia and Middle East. 

Put the dates in your diary now!

ıStt uluslararası kazısız teknolojiler konferans ve Sergisi, her yıl endüstrimizin 
en ilgi çekici etkinliği olmaktadır. Yeni iş bağlantılarının kurulması ve dostlukların 
oluşturulmasının yanı sıra her yıl dünyanın farklı bir şehrinde bir araya gelerek pek 
çok ülkenin yerel misafirperverliğini de tecrübe etmiş oluyoruz.

2015 yılında uluslararası kazısız teknolojiler konferans ve Sergisi’ne güzel şehir 
İstanbul ilk kez ev sahipliği yapacaktır. tarih ve kültür açısından zengin olan şehir 
aynı zamanda avrupa, asya ve Orta Doğu mutfaklarından sunduğu lezzetler ile 
iftihar etmektedir. 

Etkinliğin tarihini şimdiden ajandanıza kaydedin lütfen!

Chairman, ıStt

Derek Choi
ıStt Yönetim kurulu Başkanı

a view of Suleymaniye Mosque and the Bosphorus
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the ıStt’s 33rd annual ınternational no-Dig Conference and Exhibition will be hosted by the turkish Society for ınfrastructure and trenchless technology (tSıtt) and is to be  
held on 28-30 September 2015 at the WOW  Convention Center in ıstanbul, turkey.

the ıStt ınternational no-Dig Conference and Exhibition is a major forum which brings together engineers from all over the world. the programme provides a mix of 
technical sessions, a lively and informative exhibition of the very latest technology and products and is a unique event where the industry comes together to network with 
like-minded people.

turkey has a 20 year history of utilising trenchless technology, mainly in microtunnelling, horizontal directional drilling  and pipeline rehabilitation.

as the urbanization rate is continuously increasing in the metropolitan cities of turkey, local and central governments have no alternatives other than trenchless solutions for 
the new installation and rehabilitation works.

Bu sene 33.sü düzenlenecek olan uluslararası kazısız teknolojiler 
İstanbul 2015 konferans ve Sergisi akatED tarafından 28-30 Eylül 
2015 tarihlerinde WOW kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

uluslararası kazısız teknolojiler etkinliklerine her yıl ıStt’nin 
katkıları ile dünyanın dört bir yanından binlerce uzman kişi 
gelmektedir. Canlı bir sergi alanının yanı sıra konferanstaki 
oturumlarda sunulan birbirinden yenilikçi tebliğler sayesinde 
kazısız teknolojilerin tercih edilirliği ülkemizde de her geçen yıl 
artacaktır.

Başta mikrotünel, yatay yönlendirilebilir delgi ve boru hatlarının 
rehabilitasyonu olmak üzere kazısız teknolojilerin pek çok 
tekniğinin ülkemizde yaygın biçimde kullanıldığı görmek, 
ülkemiz adına önemli bir aşama olacaktır.

Diğer yandan, şehirleşmenin ve büyükşehir belediyelerinin 
sayısının hızla arttığı ülkemizde yerel ve merkezi yönetimler 
altyapı konularında kazısız teknolojilerin mutlak bir çözüm 
olacağına dair önemli tecrübeler kazanmışlardır. Bugüne kadar 
görmüş olduğunuz kazısız teknolojilerin daha fazlasını görmek 
isterseniz, sizleri uluslararası kazısız teknolojiler İstanbul 2015 
konferans ve Sergisi’ne davet ediyoruz.  

INTERNATIONAL NO-DIG ISTANBUL 2015

ULUSLARARASI KAZISIZ TEKNOLOJİLER 
İSTANBUL 2015 KONFERANS VE SERGİSİ

a view of Golden Horn

The infrastructure of our cities is as important as the superstructure of our cities, 
despite the fact that infrastructure remains invisible in our daily lives. Supplying the 
infrastructures of water / waste water, electricity, telecommunication, natural gas, 
etc. to the people with a minimum cost and maximum service life is a very crucial 
profession. 

acquring the highest standards in the construction of infrastructures shall be 
evaluated as the primary goal. therefore, traceability and controllability of the 
quality of workmanship and used materials in construction starting from planning 
and project designing phases have great importance. 

Our society aims to increase the recognizability and application of trenchless 
technologies in country-wide of which these technologies are being commonly 
applied in uS, Germany, uk, France, Japan, and many developed countries. Our 
society take firm steps forward (tarde sed tute) to its target with the support of 
many academician, executives, engineers and consultants in both country-wide 
and worldwide. therefore, we wish you to be witness and participator for national 
and international meetings organized by our society, scientific researchs planned in 
universities and coming advancements of visions in turkish public/private sectors.

Yaşadığımız şehirlerin altyapısı her ne kadar günlük hayatımız bakımından gözle 
görünür olmaktan uzak ise de; en az şehirlerimizin üstyapısı kadar mühimdir. 
Medeniyetin gerektirdiği su/atık su, elektrik, iletişim, doğal gaz, vb. altyapılarının en 
ekonomik maliyet ve en azami hizmet ömrü ile insanlara ulaştırılması son derece 
hayati bir uğraştır. 

altyapı imalatlarının yüksek standartlara haiz olması en birincil hedef olarak 
değerlendirilmelidir. Bunun için planlama ve projelendirme safhalarından 
başlayarak malzeme ve işçilik kalitelerinin izlenebilirliği ile denetlenebilirliği büyük 
önem arz etmektedir. 

aBD, almanya, İngiltere, Fransa, Japonya başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede 
yaygın şekilde uygulanmakta olan kazısız teknolojilerin ülkemiz genelinde de 
tanınırlığını ve uygulanırlığını artırmak hedefiyle yola çıkan derneğimiz; ülkemizden 
ve dünya genelinden pek çok akademisyen, yönetici, mühendis ve uzman kişiler ile 
hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektir. Bu doğrultuda ülkemizde icra etmeyi 
düşündüğümüz ulusal ve uluslar arası toplantılara, üniversitelerimizde yapılacak 
bilimsel çalışmalara, kamu ve özel sektörlerimizin vizyonlarında gerçekleşecek 
gelişmelere şahit olmanızı diler, katılımlarınızı ümit ederiz.

TURKISH SOCIETY FOR INFRASTRUCTURE AND 
TRENCHLESS TECHNOLOGIES 
ALTYAPI VE KAZISIZ TEKNOLOJİLER DERNEĞİ

no-Dig turkey 2011 no-Dig turkey 2012 no-Dig turkey 2013
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•	 turkey is a unique country located in the intersection point of Europe, asia and 
Middle East.

•	 turkish government is giving a crucial support to the trenchless technology 
projects.

•	 “trenchless technology is a must for entire turkey.” Prof. Dr. veysel Eroglu, 
turkish Minister for Water Works, 18 november 2011, no-Dig turkey Summit

•	 turkey’s impressive economic performance over the past decade has 
encouraged experts and international institutions to make confident 
projections about turkey’s economic future. For example, according to the 
OECD, turkey is expected to be the fastest growing economy of the OECD 
members during 2012-2017, with an annual average growth rate of 5.2 percent.

•	 ın the year of 2013, 38 turkish contracting companies ranked among “the 
World’s top 250 ınternational Contractors” announced by the leading 
international industry magazine “EnR - Engineering news Record”. By this 
figure, turkey is ranked as 2nd place after China and united States is ranked 
as 3th place by 34 companies.

•	 take advantage of a great platform to demonstrate your knowledge and 
experience.

•	 a premium opportunity to meet your peers and affiliate your company with 
your target audience at this one-stop shop for planners, contractors and 
operators, central and local government officers, civil engineering consultants 
and research organizations.

•	 ıdeally position your products and services at the heart of the trenchless 
industry.

•	 Gain exposure thanks to extensive publicity and coverage through a variety 
of channels.

•	 take a leadership position and play a major role within the trenchless sector.

•	 kazısız teknolojiler türkiye organizasyonları son 3 yıldır büyük bir hızla 
sürdürülmekte olup 2014 yılında altyapı ve kazısız teknolojileri İhtisas Fuarı 
İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

•	 İstanbul için kazısız teknoloji çözümlerini her daim destekleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. kadir topbaş 2016 yılına kadar Birleşmiş 
Şehirler ve Yerel Hükümetler organizasyonunun yeniden başkanı seçilmiştir.

•	 Bilgi birikiminizi ve tecrübenizi gösterebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz bir 
platformda olmanın avantajını yakalayacaksınız. 

•	 Sektörünüzdeki diğer şirketlerle tanışma fırsatı ve hitap ettiğiniz hedef kitlenizle 
iş ortaklıkları kurabilme imkanı ile karşılaşacaksınız.

•	 Ürün ve hizmetlerinizi kazısız teknoloji sektörünün kalbinde en iyi şekilde 
tanıtabileceksiniz.

•	 Farklı kanallar aracılığıyla geniş kapsamlı tanıtım fırsatı bulunmaktadır.

•	 kazısız teknolojiler sektöründe lider konumda olabilmek ve büyük rol oynamak 
için sizlerin de katılımını bekliyoruz.

WHY EXHIBIT? 
NEDEN KATILMALISINIZ?

no-Dig turkey 2014 a view of Maiden’s tower

A comprehensive promotion campaign will include the following

direct Marketing:

•	 to the ıStt membership network, reaching some 4,000 individuals in some 
22 countries.

•	 to the organisers’ database targeting trenchless technology professionals 
throughout the world.

•	 through relevant supporting professional organisations in Europe.

•	 Regular electronic new bulletins.

advertising:

•	 ın ıStt’s official magazine trenchless ınternational, published quarterly.

•	 ın a number of specialist international trade publications.

•	 local trade and national publications.

exhibitor Support:

- Exhibitors will be provided with promotional material, including complimentary 
exhibition visitor tickets for inclusion in their own mailings.

direkt Pazarlama:

•	 22 ülkede yaklaşık 4.000 kişi olan ıStt üye ağı,

•	 Organizatörün dünya çapında kazısız teknoloji alanındaki profesyonelleri 

hedefleyen veri tabanı,

•	 avrupa’daki kazısız teknolojileri destekleyen profesyonel dernek ve kuruluşlar 

•	 Düzenli e-bülten yayını

reklam:

•	 3 ayda 1 yayınlanan ıStt’nin resmi dergisi olan trenchless ınternational,

•	 Çok sayıda uzman uluslararası ticari yayınlar,

•	 Yerel ticaret ve ulusal yayınlar,

Sergi Katılımcısı Desteği

•	 Sergi katılımcılarına ücretsiz sergi ziyaretçisi biletlerinin de dahil olduğu 

promosyon malzemelerinin sağlanması 

PROMOTION PROMOSYON
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EXHIBITION PLAN | SERGİ PLANI
INSTALLATION SCHEDULE 
STAND KURULUM AJANDASI

raw space Exhibitors

Saturday 26 September • 08.30 – 20.00

Sunday 27 September • 08.30 – 20.00

shell scheme Exhibitors

Sunday 27 September • 08.30 – 20.00

Exhibition open Hours

Monday 28 September • 09.30 – 17.30

tuesday 29 September • 09.30 – 17.30

Wednesday 30 September • 09.30 – 16.00

tear Down

Wednesday 30 September • 16.00 – 23.00

Boş Alan Kiralayan Firmalar için Kurulum

26 Eylül 2015 Cumartesi • 08.30 – 20.00

27 Eylül 2015 Pazar • 08.30 – 20.00

Hazır Stand Kiralayan Firmalar için Kurulum

27 Eylül 2015 Pazar • 08.30 – 20.00

Sergi Alanı ziyaret saatleri

28 Eylül Pazartesi • 09.30 – 17.30

29 Eylül Salı • 09.30 – 17.30

30 Eylül Çarşamba • 09.30 – 16.00

Demontaj

30 Eylül Çarşamba • 16.00 – 23.00

  Shell Scheme Only for Space

Members         310 €  265 €

non Members        325 €  280 €

COST OF EXHIBITING 
SERGİ ÜCRETLERİ

EXHIBITOR BENEFITS
KATILIMCI HAKLARI

              Hazır Stand Boş Alan

Üyeler                  310 €                             265 €

Diğer                  325 €                             280 €

shell scheme
Package Cost (per 9 sq.m.) includes:
•	 White Walls
•	 Carpet
•	 Fascia name Board
•	 Furnitures
•	 Electric
Space Only / Raw Space (min 30sq.m.)
ıncluded in all participation costs:
•	 Stand Cleaning
•	 Supplies of promotional material
•	 Exhibitor service manual
•	 Entry in Show guide
•	 General security
Not included:
•	 Carpet
•	 Electrical services
•	 ınsurance of exhibits
•	 Shipping and transportation of goods to 

venue
•	 Mechanical / heavy lifting
Payment Terms:
(100% payable by 30 June 2015  )
all prices are vat included.

Hazır Stand

Pakete dahil olanlar (her 9 m2 için):

•	 Beyaz Duvar

•	 Halı

•	 İsim tahtası

•	 Stand eşyaları

•	 Elektrik bağlantısı

Boş Alan

katılımcı başına pakete dahil olanlar:

•	 Stand temizliği

•	 Promosyonel ürünler

•	 Fuar katılımcısı el kitabı

•	 Genel güvenlik

Boş Alan ücretine dahil  
olmayan hizmetler:

•	 Halı

•	 Elektrik bağlantıları

•	 Fuaye alanının sigortası

•	 Materyallerin fuaye alanına nakiyesi ve ulaşımı

Ödeme Koşulları: 

(%100 30 Haziran 2015’te ödenmek üzere)

tüm fiyatlara kDv dahildir.
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INTERNATIONAL NO-DIG ISTANBUL 2015 

•	 FREE WIFI FOR ALL EXHIBITORS!

•	 FREE LUNCH & DRINK SERVICES FOR ALL EXHIBITORS!

•	 FREE LIMITED ENGLISH-TURKISH TRANSLATION SERVICES 
FOR ALL EXHIBITORS!

•	 HAPPY HOUR SHOW & NETWORKING PARTY IN THE 
EXHIBITION AREA!

ÜCRETSİZ SERVİSLER!   

•	 TÜM SERGİ KATILIMCILARINA ÜCRETSİZ  
KABLOSUZ İNTERNET!

•	 TÜM KATILIMCILARA ÜCRETSİZ ÇAY, KAHVE VE ÖĞLE YEMEĞİ

•	 ÜCRETSİZ LİMİTLİ TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRMEN HİZMETİ

•	 STAND SAHİPLERİ VE ZİYARETÇİLERİ KAYNAŞTIRMAYA 
YÖNELİK ETKİNLİKLER 

NO-DIG 2015 ISTANBUL EVENT 
WILL BE AN UNFORGETTABLE 
EXPERIENCE!  
nO-DıG 2015 İStanBul 
unutulMaz BİR Etkİnlİk OlaCak!

FREE SERVICES FOR ALL EXHIBITORS!!   
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SPONSORSHIP 

SPONSORSHIP PACKAGES 

PLATINUM SPONSORSHIP - 30,000€

Become a sponsor for the International No-Dig 2015;

• Receive an opportunity to have an effective brand image and promotion.
• ıncrease your brand recognition nationally and internationally.
• Contribute into your brand image in the social responsibility area.
• ıncrease your media visibility with the press and public relations works carried out uninterruptedly.
• Reach millions of people on local printed media and internet and thousands of people at the events.
• Entertain authorized representatives from all over the world and share your common points and 

achievements with the people at the heart of your target mass.
• Benefit from tax advantages.
• take your place with your logo on areas, all posters and bills, handbills, invitations, program brochures, 

organization area decoration, billboard advertisements,international/national websites and sister 
companies’ websites within the scope of the organization program.

• Give out your promotion materials during the events carried out within the scope of the organization.

All packages include:
•	 Your company logo on all event marketing and advertising
•	 Your company logo prominently displayed on event signage
•	 Priority to those wishing to present a paper in the Conference Programme 

(subject to ıStt  approval)

•	 Your company logo on the cover of the official show guide
•	 Your company profile on the official event website with logo
•	 Your company logo on the delegate bags

•	 54 sq.m of space in preferred location
•	 Your company logo on the event lanyards
•	 Opportunity to insert literature in the delegate bags
•	 Opportunity to place one 30 second promotional video on the event website
•	 Double page 4-colour advertisement and editorial in the official show guide
•	 Opportunity to place pull up banners in the conference halls

•	 20 complimentary conference passes
•	 20 tickets for the conference delegate lunch/refreshment area
•	 10 tickets to the Gala Dinner
•	 Your company logo on the presentation screens and menu at the Gala 

Dinner

International No-Dig 2015’e Sponsor olarak;

• Etkin bir marka imajı ve tanıtım olanağı elde edin.
• ulusal ve uluslararası alanlarda marka bilinirliğinizi arttırın.
• Sosyal sorumluluk alanında marka imajınıza katkı sağlayın.
• kesintisiz yürütülen basın ve halkla ilişkiler çalışmaları ile medyadaki görünürlüğünüzü arttırın.
• Dünyanın her yerinden yetkili insanları ağırlayarak, hedef kitlenizin merkezindeki insanlarla ortak 

noktalarınızı ve başarılarınızı paylaşın.
• vergi avantajlarından faydalanın.
• Organizasyon programı dahilindeki tüm alanlarda, tüm poster ve afişlerde, el broşürlerinde, 

davetiyelerde, program broşüründe, organizasyon alanı donanımında, billboardlara verilecek ilanlarda, 
uluslararası/ulusal web sitelerinin yanı sıra kardeş kuruluşların web sayfalarında, logonuzla yer alın.

• Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde promosyon malzemelerinizi dağıtın.

a view of Ortaköy Mosque and Bophorus Bridge connecting Europe to asia

GOLD SPONSORSHIP - 25,000€

SILVER SPONSORSHIP - 15,000€

BRONZE SPONSORSHIP - 8,000€

•	 48sq.m of space in preferred location
•	 Your company logo on the event lanyards
•	 Opportunity to insert literature in the delegate bags

•	 Full page 4-colour advertisement and editorial in the official show guide
•	 10 complimentary conference passes
•	 10 tickets for the conference delegate lunch/refreshment area

•	 36sq.m of space in preferred location
•	 Full page 4-colour advertisement and editorial in the official show guide

•	 5 complimentary conference passes

•	 18sq.m of space in preferred location
•	 Half page 4-colour advertisement in the official show guide

•	 2 complimentary conference passes
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ADDITIONAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Wifi
Sponsor the WiFi available throughout the venue for 
all delegates. Details and price on application

Wifi
Wifi Sponsorluğu ile tüm delegeler için konferans 
alanında Wifi hizmeti sunulacaktır. Detaylar ve 
fiyatlama başvuru esnasında iletilecektir.

Plenary Sessions
Sponsoring the Plenary Sessions include:

•	 Background signage between presentations

•	 the opportunity to supply your own signage on 
the stage and presentation screen

•	 the chance to address the session briefly

•	 Your company logo on the Conference 
Programme

Açılış Oturumu
Açılış Oturumu Sponsorluğu:

•	 Sunumlar arasında arka planda logonuza yer 
verilecektir.

•	 Sahnede ve sunum ekranlarında logonuza yer 
verilecektir.

•	 Oturumda özet hitap imkanı sağlanacaktır.

•	 Firmanızın logosu konferans programında yer 
alacaktır.

Delegate Lunches
Sponsoring the delegate lunches includes:

•	 Basic signage around the lunch buffet area

•	 the opportunity to supply branded napkins

•	 the opportunity to display pull up banners 
around the lunch buffet

Öğle Yemekleri Sponsorluğu
Öğle yemekleri sponsorlukları

•	 Öğle yemeği büfesi etrafındaki yönlendirme 
levhalarında firmanız logosu bulunacaktır.

•	 Üzerinde firmanız markasının bulunduğu 
peçetenin tedariğine imkan sağlanacaktır.

•	 Öğle yemeği büfesi etrafına pull up afişlerinizin 
konulması fırsatı sağlanacaktır.

Drinks Reception at the Gala 
Dinner/ISTT Awards Evening
The annual presentation of the coveted ISTT awards 
- sponsor the pre-dinner drinks reception.

•	 Signage in the reception area

•	 Your logo on the dinner menu/programme

Contact us to discuss your requirements, or to 
learn about the various packages.

Resepsiyon ve Gala Yemeği 
Sponsorluğu / ISTT Ödülleri 
Sponsorluğu 
Her yıl düzenlenen ISTT ödülleri kapsamında 
akşam yemeği öncesindeki içecek sponsorluğu 
kapsamında:

•	 Resepsiyon alanında kurumsal lavhalamanız 
bulunacaktır.

•	 akşam yemeği menüsünde/programında 
firmanızın logosu bulunacaktır.

Diğer talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Please contact the organisers for details and prices of these sponsorship opportunities.

Diğer sponsorluk fırsatları ile ilgili detaylı bilgi ve fiyatlar için organizasyon komitesi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

ALTIN SPONSORLUK - 25,000€

GÜMÜŞ SPONSORLUK - 15,000€

BRONZ SPONSORLUK - 8,000€

DİĞER SPONSORLUK FIRSATLARI

•	 Firmanıza sergi alanında istenilen yerde 48 m2’lik alan tahsis edilecektir,
•	 Firmanızın logosu etkinlik için hazırlanan yaka iplerinde bulunacaktır.
•	 Delege çantalarının içine firmanızın tanıtım dökümanlarının konulmasına 

imkan sağlanacaktır.

•	 Resmi broşürde tam sayfada 4 renkli reklam ve yazınız bulunacaktır. 
•	 10 adet konferansa ücretsiz giriş kartı sağlanacaktır.
•	 konferanstaki öğle yemeği arası / kahve arası için 10 adet giriş bileti 

sağlanacaktır.

•	 Firmanıza sergi alanında istenilen yerde 36 m2’lik alan tahsis edilecektir.
•	 Resmi broşürde tam sayfada 4 renkli reklam ve yazınız bulunacaktır. 

•	 5 adet konferansa ücretsiz giriş kartı sağlanacaktır.

•	 Firmanıza sergi alanında istenilen yerde 18 m2’lik alan tahsis edilecektir.
•	 Resmi broşürde yarım sayfada 4 renkli reklamınız bulunacaktır. 

•	 2 adet konferansa ücretsiz giriş kartı sağlanacaktır.

SPONSORLUK PAKETLERİ
Tüm sponsorluk paketlerinin kapsadığı hizmetler:
•	 Etkinliğin tüm pazarlama faaliyetleri ve reklamlarında firmanızın logosu 

görülecektir.
•	 Firmanızın logosu etkinliğin yönlendirme levhalarında belirgin bir şekilde 

görülecektir.
•	 ıStt’nin onayına bağlı olarak konferansta bildiri yayınlamak isteyen firmalara 

öncelik tanınacaktır.

•	 Firmanızın logosu resmi broşür kapağında yer alacaktır.
•	 Firmanızın tanıtım yazısı, firmanız logosu ile birlikte etkinliğin web sitesinde 

yer alacaktır.
•	 Firmanızın logosu delege çantalarının üzerinde yer alacaktır.

PLATİN SPONSORLUK - 30,000€
•	 Firmanıza sergi alanında istenilen yerde 54 m2’lik alan tahsis edilecektir,
•	 Firmanızın logosu etkinlik için hazırlanan yaka iplerinde bulunacaktır.
•	 Delege çantalarının içine firmanızın tanıtım dökümanlarının konulmasına 

imkan sağlanacaktır.
•	 Etkinliğin web sayfasına firmanızın 30 saniyelik tanıtım videosunun 

eklenmesine imkan sağlanacaktır. 
•	 Resmi broşürde arkalı önlü sayfada 4 renkli reklam ve yazınız bulunacaktır. 

•	 konferans salonuna firmanızın pull up afişlerinin yerleştirilmesine imkan 
sağlanacaktır.

•	 20 adet konferansa ücretsiz giriş kartı sağlanacaktır.
•	 konferanstaki öğle yemeği arası / kahve arası için 20 adet giriş bileti 

sağlanacaktır.
•	 Gala yemeğine 10 adet bilet sağlanacaktır.
•	 Firmanızın logosu gala yemeğindeki sunum ekranlarında ve gala yemeği 

menülerinde yer alacaktır.

all prices are VaT included
Tüm fiyatlara KDV dahildir.
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ıntERnatıOnal nO-DıG ıStanBul 2015’te konferans programları ıStt ve akatED 
temsilcilerinden oluşan teknik komiteyi de içerecektir. uluslar arası kazısız teknolojiler 
Derneği (ıStt) uluslar arası düzeyde hazırladığı nitelikli konferans programlarında 
dünyanın dört bir yanından sektörün önde gelen isimlerini  konuşmacı olarak 
ağırlamaktadır. konferanslarda son teknoloji inovasyonlar ve tekniklerin yanı sıra 
bölgesel vaka çalışmalarına da yer verilecektir. 
konferansın ana dili İngilizce olacaktır. Bazı oturumlar türkçe olarak yürütülecektir. 

KONFERANS AJANDASI VE KAYIT TARİHLERİ

İPTAL POLİTİKASI

tüm iptal talepleri organizatörlere yazılı olarak bildirilecektir. 30 Haziran 2015’ten 
önceki iptaller için kayıt ücretinin tamamı iade edilecek olup yalnızca %25 rezervasyon 
hizmeti ücreti alınacaktır.  1 – 31 temmuz 2015 arasındaki iptal talepleri için iadeler 
%50 oranında yapılacaktır. 1 ağustos 2015’ten sonraki iptal talepleri için iade söz 
konusu değildir.
konferansa ilişkin diğer tüm şartlar etkinliğin web sitesinde yer almaktadır. 

CONFERENCE KONFERANS
ıntERnatıOnal nO-DıG ıStanBul 2015 will include a comprehensive Conference 
programme, assembled by a technical committee comprising representatives of 
tSıtt and ıStt.

the ınternational Society for trenchless technology (ıStt) has a reputation of 
presenting top quality international Conference programmes, featuring speakers 
from around the world. ıncluded will be papers on the latest innovations and 
techniques, as well as case study presentations with a regional focus.

the official language of the Conference will be English. there may be some sessions 
conducted in turkish only.

CONFERENCE SCHEDULES AND REGISTRATIONS TABLE

CANCELLATION POLICY

all cancellations must be notified in writing to the organisers. Cancellations received 
before 30 June will be refunded in full, less a handling fee of 25%. Cancellations 
received between 1-31 July will be subject to a 50% refund. Cancellations received 
on or after 1 august will be non-refundable

all other conditions regarding the conference can be found on the web site of the 
event. 

ISTT Üyeleri için

Erken kayıt 31 temmuz 2015’ten önce Standart kayıt 1 ağustos 2015 ve sonrası
450 € 530 €

ISTT üyesi olmayanlar için

Erken kayıt 31 temmuz 2015’ten önce Standart kayıt 1 ağustos 2015 ve sonrası

530 € 610 €

Gala Yemeği

29 Eylül 2015 - Salı

Erken kayıt 31 temmuz 2015’ten önce Standart kayıt 1 ağustos 2015 ve sonrası

85 € 95 €

Members of ISTT

Early Bird Before 31 July 2015 Regular Rate On or after 1 august 2015

450 € 530 €

Non-Members

Early Bird Before 31 July 2015 Regular Rate On or after 1 august 2015

530 € 610 €

Gala Dinner

tuesday 29 September 2015

Early Bird Before 31 July 2015 Regular Rate On or after 1 august 2015

85 € 95 €

Full Papers Submission Early Bird Registration Preliminary Program

Ends 31 July 2015 Starts 15 april 2015 Will be announced 1 august 2015

Ends 31 July 2015

An interior view of Hagia Sophia

a view of Galata tower

Ana Konuşma Metinleri teslimi Erken Kayıtlar Ön Program

Son gün 31 temmuz 2015 Başlangıç 15 nisan 2015
1 ağustos 2015’te 

açıklanacaktır.

Bitiş 31 temmuz 2015

all prices are VaT included.

Tüm fiyatlara KDV dahildir.
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PARTICIPATION PROFILE

KATILIMCI PROFİLİ

•	 Horizontal Directional Drilling Companies

•	 Manufacturers and Distributers of Horizontal Directional 
Drilling Machinery

•	 Companies Manufacturing Spare Parts of Horizontal 
Directional Drilling Machinery

•	 Bentonite Producers

•	 Pipe-Jacking Companies

•	 Manufacturers and Distributers of Pipe-Jacking 
Machinery

•	 Manufacturers of Jacking Pipe

•	 Microtunneling Companies

•	 Manufacturers and Distributers of Microtunneling 
Machinery

•	 Core Drilling Companies

•	 Pipe Bursting Companies

•	 Pipe Ramming Companies

•	 Boring Companies

•	 Pipe lining and Renovation Companies

•	 CıPP Companies

•	 CıPP Felt Manufacturers

•	 CıPP Resin Manufacturers

•	 Channel and Pipe Rehabilitation Robots

•	 Channel and Pipe Screening Equipment 

•	 Channel and Pipe Sanitation Equipment

•	 Water ınflow and ınfiltration Sealing Companies

•	 Ground Penetrating Radar Companies 

•	 Ground Penetrating Radar Manufacturers 

•	 Water and Gas leakage Detection Systems 

•	 Pipe and Cable Positioning Systems

•	 ultrasonic and Electromagnetic Measurement Systems

•	 Fibreoptic test and Maintenance Equipment

•	 Cable Flaw Detection and Measurement Systems

•	 Manhole lid and Metal Detectors

•	 ınflatable Stoppers for Pipes and Channels

•	 Manhole Cover Manufacturers and Moulding 
Companies

•	 Geographical ınformation System (GıS) Companies

•	 Material Quality Control testing Centers

•	 ınfrastructure asset Management Companies

•	 Pipe Manufacturers and Exporters

•	 Pump Manufacturers and Exporters

•	 valve Manufacturers and Exporters

•	 Yatay Sondaj uygulayıcı Firmalar

•	 Yatay Sondaj Makine Üreticileri ve Distribütörleri

•	 Yatay Sondaj Yedek Parça Üreticileri

•	 Bentonit Üreticileri

•	 Boru İtme uygulayıcı Firmalar

•	 Boru İtme Makine Üreticileri ve Distribütörleri

•	 İtme Boruları Üreticileri

•	 Mikrotünel uygulayıcı Firmalar

•	 Mikrotünel Makine Üreticileri ve Distribütörleri

•	 Şaft açma uygulayıcı Firmalar

•	 Boru Patlatma uygulayıcı Firmalar

•	 Boru Çakma uygulayıcı Firmalar

•	 Boru Sürme uygulayıcı Firmalar

•	 Boru İçi kaplama Yenileme uygulayıcı Firmaları

•	 CıPP uygulayıcı Firmalar

•	 CıPP keçe Üretici Firmaları

•	 CıPP Reçine Üretici Firmaları

•	 kanal ve Boru Rehabilitasyon Robotları

•	 kanal ve Boru Görüntüleme Ekipmanları

•	 kanal ve Boru temizleme Ekipmanları

•	 Su kayıp kaçakları Önleyici Firmalar

•	 Yeraltı Radar Görüntüleme uygulayıcı Firmalar

•	 Yeraltı Radar Görüntüleme Makine Üreticileri

•	 Su ve Gaz kaçak tespit Sistemleri

•	 Boru ve kablo Yer tespit Sistemleri

•	 ultrasonik ve Elektromanyetik Ölçüm Sistemleri

•	 Fiberoptik test ve Bakım Ekipmanları

•	 kablo Hata tespit ve Ölçüm Sistemleri

•	 Menhol kapak ve Metal Dedektörleri

•	 Boru ve kanal tıkama Balonları

•	 Rögar kapağı Üreticileri ve Döküm Firmaları

•	 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Firmaları

•	 Malzeme kalite kontrol test Merkezleri

•	 altyapı varlık Yönetimi Firmaları

•	 Boru Üreticileri ve İthalatçı Firmalar

•	 Pompa Üreticileri ve İthalatçı Firmalar

•	 vana Üreticileri ve İthalatçı Firmalar

VISITORS PROFILE
• ınfrastructure Construction Companies
• Engineering Companies
• Design Companies
• Consultant Companies
• Municipalities
• utilities-water, sewerage, telecoms, electricity, gas and oil 
• Engineers and Technicians
• Occupational Health and Safety specialists.
• test centers and laboratory institutions.
• training and certification institutions.
• university academicians and students.

• altyapı İnşaat Firmaları
• Mühendislik Firmaları
• tasarım Firmaları
•  Danışmanlık Firmaları
•  Belediyeler
•  Su, kanalizasyon, telekom, elektrik, doğalgaz ve petrol kuruluşları
•  Mühendisler ve teknisyenler
•  İş güvenliği uzmanları
•  test merkezi ve laboratuar kuruluşları
•  Eğitim ve belgelendirme kuruluşları
•  Üniversite akademisyenleri ve öğrencileri

ZİYARETÇİ PROFİLİ

A night view of Bosphorus
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CONGRESS VENUE 
WOW ISTANBUL CONVENTION CENTER

ISTANBUL WITH NUMBERS

With a 6500-seat capacity, the WOW Convention 
Center is Istanbul’s largest congress center 
with accommodations. There are a total of 34 
halls in the WOW Convention Center, which is 
comprised of two blocks and which can handle 
all types of organizations such as international 
and national congresses and meetings.

Situated in the WOW Convention Center’s A 
Block, the 3108-m2 Saffire Hall is the largest hall 
in Istanbul. There are another six meeting rooms 
in the same block handle anywhere from 20 to 
235 persons.

Situated in the WOW Convention Center’s B 
Block, the Ruby Hall encompasses a total area 
of 1200 m². Possessing a telescopic grandstand 
system that opens and closes, this hall can 
handle up to 1000 persons. The other halls 
situated in B Block vary in size from 70 m2  up 
to 225 m2. The block also includes a VIP lounge 
with a relaxation area as well as business and 
meeting rooms.

With a total 1250-bed capacity, technical 
infrastructure, airport proximity, meticulous 
service, custom-made rich menu varieties and 
complimentary internet connection, as well as 
a professional and dynamic crew, the WOW 
Airport Hotel, WOW Istanbul Hotel and WOW 
Convention Center are where the heart of 
meeting and congress tourism beats in Istanbul.

HOW TO GET TO

WOW ISTANBUL CONVENTION CENTER

The world’s 7th most 
popular congress 

city in 2012

80 public and private museums

12 million tulips planted in april

5 imperial palaces, dozens of 
summer palaces & mansions

4 historic bazaars

Capital to 3 empires

2 bridges between two continents. the 
third bridge is under construction since 
2013 and planned to finish in 2015.

2 international airports. the third 
airport is under construction and 
planned to finish in 2018.

49 universities

10,5 million foreign visitors in 2013

7IC
CA

 W
ORLDWIVE RANKINGS 2012

8500 years of history

4 seasons

39 districts

13.6 million 
population
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INFORMATION ABOUT TURKEY

Official name Republic of turkey
Date of Foundation October 29, 1923
Capital Ankara
largest Cities ıstanbul, ankara, ızmir, adana, antalya
Area 814.578 km2

Geographical Coordinates
Eastern Meridians 26° and 45° and 

northern Parallels 36° and 42°

Coastal Borders
Mediterranean Sea in the south, Aegean 

Sea in the west and Black Sea in the north

language
the official language is turkish. English is 

widely spoken in major cities.

Currency tl (turkish liras)

time zone GMt+2. CEt +1. and ESt (uS -East) +7

Business Hours Monday to Friday / 9 am to 6 pm

Public Holidays Falls on different dates each year.

visas www.evisa.gov.tr

Electricity 220v. European standard round two-pin sockets.

Communications 3 GSM Operators with 3G. 95% coverage over the country

ınternet available all over the country

ınternational Dial Code +90

taxis
taximeter, ıf you are travelling outside the city boundaries it 

is usual to agree a fixed rate in advance.

nemrut

Cappadocia

Sumela Monastry

aspendosMyra

e-VISA  
Republic of Turkey Electronic Visa Application System

Weather in Istanbul in September

www.evisa.gov.tr

Please visit our website for details of  
pre-post congress tours. 
www.nodigistanbul.com

ın 3 
STEPS 
YOuR 

E-VISA IS 
READY!

# 1 Apply # 2 Make Payment # 3 Download

Month temperature average is 21°C where the highest point is 25°C and the coolest point is 17°C.
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TRANSPORTATION DETAILS

TRAVELLING TO ISTANBUL BY PLANE
Turkish Airlines (THY),

ın 2013, tHY had flights to 42 points in turkey and 201 in the rest of the world. their target in 2014 is 

making a total of 259 flight points. they also plan to add new flight destinations in 2014 as they continue 

their efforts to transport passengers to even more places around the world. More than 3,000 customers 

per month reach turkish airlines’ website via the Star alliance website, bringing them the benefits of 

turkish airlines’online opportunities. turkish airlines (tHY), the airline with the 4th largest flight network 

in the world at the moment, presented their own journey in the last 10 years. tHY has 233 airplanes 

today, 42 of them wide-bodied, and the number is rising. the performance is higher passenger numbers 

and more destinations and more awards! the target in 2014 is 59.5 million passengers. and the crucial 

factor that spurs them on is the favor and guidance of its passengers.

ACCOMMODATION

Please visit our website for more information about 
transportation to ıstanbul and for more city hotel 
alternatives in ıstanbul www.nodigistanbul.com

5 star rates 4 star rates

Single Room Double Room Single Room Double Room

165 € 175 € 155 € 165 €

Official Hotels for No-Dig 2015 Istanbul are WOW Istanbul & WOW Airport Hotel.

ISTANBUL RAIL TRANSIT NETWORK MAP

please follow for Turkish Airlines 
discount opportunites at

www.nodigistanbul.com

all prices are VaT included.



EXHIBITION SALES AND SPONSORSHIP
Contact: Paul Harwood
e: pharwood@westrade.co.uk
M: +44 (0) 7768 188 396
T:  +44 (0) 845 094 8066 
f:  +44 (0) 870 429 9275

CONFERENCE ENqUIRIES,  
EXHIBITION ADMINISTRATION AND  
VISITOR INFORMATION
Contact: Başak Didin (Ms.)
e: basak.didin@mci-group.com
M: +90 533 928 13 96
T:  +90 312 440 41 55
f:  +90 312 440 41 54

TÜRKİYE’DEN  
SERGİ KATILIM VE İRTİBAT İÇİN
ufuk tümer
e:  ufuk.tumer@mci-group.com 
M:  +90 533 405 56 72
T: +90 312 440 41 55
f: +90 312 440 41 54

ıStt’S 33rd ıntERnatıOnal COnFEREnCE anD ExHıBıtıOn

SCHENKER ARKAS
NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
ÇOBANÇEŞME KAVŞAĞI
İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ
a2 BlOk, nO: 330, kat: 10
YEŞİlkÖY 34149 İStanBul
T: +90 (0) 212 465 61 45
F: +90 (0) 212 465 61 35
E: fairs@schenkerarkas.com.tr
www.schenkerfairs.com

COntaCtS
sales
MS. CanSu YaŞat
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