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YENİ NESİL
EKSTRÜZYON SEMİNERİ

40 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Dr. Peter
Cox ekstrüzyon konusunda Avrupa’nın önde
gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk olarak Londra’da bulunan Imperial College’da Prof. Fenner ile birlikte levha ekstrüzyonu konusunda çalışmalarda bulunmuş ve bu
çalışmalar kapsamında gelişmiş bir ekstrüder
kullanarak erime modellerini analiz etmişlerdir.
Cox, Avrupa’da önde gelen ambalaj firmalarından biri için çok katmanlı, inovatif bir plastik
kavanoz geliştirmiştir. Aynı firma için çok katmanlı kalıplar tasarlamış ve firmanın ekstrüderlerini tek katmanlıdan çok katmanlıya çevirmiştir. Sonrasında bir kalıp firması
ile birlikte Avrupa ve ABD’de birçok farklı fabrikada çok katmanlı üretime geçişi
sağlamıştır. Bu görevi boyunca ekstrüzyon şartlarından kaynaklanan birçok sorunu çözüme kavuşturmuştur. 2001 yılından bu yana ekstrüzyon ve çok katmanlı ekstrüzyon konularında bağımsız danışmanlık hizmeti vermektedir. 2013
yılında Fransa Lyon’da düzenlenen Eurotec konferansının ekstrüzyon teknik kurul başkanlığını yürütmüştür. 2006 yılından bu yana Plastik Danışmanları Ağı’nın
başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Plastik Mühendisleri Birliği’nin (SPE) Birleşik
Krallık ve İrlanda yapılanmasının yönetim kurulu üyesidir.
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Birleşik Krallık ve İrlanda’da medikal, ambalaj ve boru sektöründe faaliyet gösteren birçok büyük firmaya ekstrüzyon teknolojisi konusunda da eğitimler veren
Cox, 2007-2017 yılları arası Smithers Rapra’da ko-ekstrüzyon ve çok katmanlı
yapılar hakkında seminerler vermiştir.
Ekstrüzyon ve ko-ekstrüzyonla üretilmiş çok katmanlı ürünler hakkında yayınlanmış 14 makalesi bulunmakta olan Cox, Birleşik Devletler’de ekstrüzyon
konusunda, İspanya’da ise çok katmanlı yapılarla katma değer artışı, Birleşik
Krallık Ambalaj Derneği’nde ise sürdürülebilirlik konularında konferanslar vermiş,
teknik makaleler sunmuştur.
Londra’da bulunan Imperial College’den Makine Mühendisliği alanında lisans ve
doktorası bulunan Dr. Peter Cox, Makine Mühendisleri Enstitüsü ve Malzeme,
Mineral ve Maden Enstitüsü üyesi olup, İngiltere tarafından onaylı imtiyazlı mühendislerdendir.

SEMİNER İÇERİĞİ
Tek ve Çok Katmanlı Boru,
Film ve Levha Üretiminde
Ekstrüzyon ve Kalıp Teknolojisi
• Ekstrüderin bileşenleri;
• Motorlar
• Kovan besleme geometrisi
• Vida geometrileri
• Yağ pompaları
• Kalıplar
• Boru kalıbı geometrisi
• Vida profilinin eriyik niteliğine etkisi
• Ekstrüderin performansını değerlendirmek için
kullanılabilecek parametreler

• Çok katmanlı üretimde genel olarak kullanılan
kalıplar
• Ekstrüderin performansını belirleme bakımından
polimerlerin özellikleri
• Ekstrüzyonda hata giderme yolları

YENİ NESİL
EKSTRÜZYON SEMİNERİ

• Boru, levha, şişirme ambalaj ve film ekstrüzyonu
hatlarının bileşenleri
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ETKİNLİK SPONSORU
Etkinlik sponsoru seminer etkinliğinde ilk kahve molasının
ardından 10 dakika konuşma yapma hakkına sahiptir.
Sponsor firmanın fuaye alanında kendisi için ayırılacak bölgede
en fazla 3mx3m=9m²’lik örümcek stant kurma ve standında roll
up kullanma hakkı olacaktır (Stant kurulumu sponsora aittir).
Etkinlik sponsorunun temin edeceği flama ya da firma bayrağı
(en fazla 2m*0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı) fuaye alanında
ve seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.
Etkinlik sponsoru yetkilisiyle yapılan söyleşiye, 5.000 adet
basılacak olan PLASFEDDERGİ yayınının bir sayısında yer
verilecektir.
1 yıllık reklam aboneliğine eş değer olarak, Etkinlik
sponsorunun 4 tam sayfa reklamı 5.000 adet basılacak olan
PLASFEDDERGİ yayınının iç sayfalarında yer alır.
Etkinlik sponsorunun 5 davetlisi/temsilcisi seminere ücretsiz katılım hakkına sahiptir.
Etkinlik sponsoruna seminer sırasında plaket takdimi yapılacaktır.
Etkinlik sponsorunun bannerı, etkinlik tarihine kadar www.pagder.org elektronik
ağ adresinde seminere özel bölümde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir (Banner tasarımının yaptırılması sponsora aittir).
Etkinlik sponsorunun seminer etkinliğine ilişkin bülteni, www.pagder.org
elektronik ağ adresinde yer alacaktır.
Etkinlik sponsorunun, Flama sponsorluğu dışında diğer sponsorluk
seçeneklerinden birini ya da birkaçını daha tercih etmesi durumunda toplam
sponsorluk bedeli üzerinden %10 iskonto uygulanacaktır.
Etkinlik sponsoruna, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Etkinlik sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının
ardından, aşağıda belirlenen alanlarda yer alır;

SPONSORLUK
BEDELİ

40.000 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

SPONSORLUK BİR FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

ANA SPONSOR
Ana sponsor seminer etkinliğinde ikinci kahve molasının ardından
10 dakika konuşma yapma hakkına sahiptir.

SPONSOR LOGO

Sponsor firmanın fuaye alanında kendisi için ayırılacak bölgede en
fazla 3m x 3m = 9m²’lik örümcek stant kurma ve standında roll
up kullanma hakkı olacaktır (Stant kurulumu sponsora aittir).
Ana sponsorun temin edeceği flama ya da firma bayrağı (en
fazla 2m x 0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı) fuaye alanında ve
seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.
Ana sponsorun 2 tam sayfa reklamı 5.000 adet basılacak olan
PLASFEDDERGİ yayınının iç sayfalarında yer alır.
Ana sponsorun 5 davetlisi/temsilcisi seminere ücretsiz katılım
hakkına sahiptir.
Ana sponsora seminer sırasında plaket takdimi yapılacaktır.

Ana sponsorun bannerı, etkinlik tarihine kadar www.pagder.org elektronik ağ adresinde
seminere özel bölümde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
(Banner tasarımı sponsora aittir)
Ana sponsorun seminer etkinliğine ilişkin bülteni, www.pagder.org elektronik ağ
adresinde yer alacaktır.
Ana sponsorun, Flama sponsorluğu dışında diğer sponsorluk seçeneklerinden birini ya
da birkaçını daha tercih etmesi durumunda toplam sponsorluk bedeli üzerinden %10
iskonto uygulanacaktır.
Ana sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Ana sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda
belirlenen alanlarda yer alır;

SPONSORLUK BİR FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

SPONSORLUK
BEDELİ

30.000 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

ALTIN SPONSOR
Sponsor firmanın fuaye alanında kendisi için ayırılacak bölgede en
fazla 3mx3m=9m²’lik örümcek stant kurma ve standında roll up
kullanma hakkı olacaktır (Stant kurulumu sponsora aittir).
Altın sponsorun temin edeceği flama ya da firma bayrağı (en
fazla 2m x 0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı) fuaye alanında ve
seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.

SPONSOR LOGO 2
SPONSOR LOGO 3

Altın sponsorun 1 tam sayfa reklamı 5.000 adet basılacak olan
PLASFEDDERGİ yayınının iç sayfalarında yer alır.
Altın sponsorun 3 davetlisi/temsilcisi seminere ücretsiz katılım
hakkına sahiptir.
Altın sponsora seminer sırasında plaket takdimi yapılacaktır.
Altın sponsorun bannerı, etkinlik tarihine kadar www.pagder.
org elektronik ağ adresinde seminere özel bölümde yer alacak
ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. (Banner
tasarımının yaptırılması sponsora aittir)
Altın sponsorun seminer etkinliğine ilişkin bülteni, www.pagder.
org elektronik ağ adresinde yer alacaktır.
Altın sponsorun, Flama sponsorluğu dışında diğer sponsorluk
seçeneklerinden birini ya da birkaçını daha tercih etmesi
durumunda toplam sponsorluk bedeli üzerinden %10 iskonto
uygulanacaktır.
Altın sponsora, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer
verilecektir.
Altın sponsorun logosu, sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının
ardından, aşağıda belirlenen alanlarda yer alır;

SPONSORLUK
BEDELİ

12.500 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

SPONSORLUK ÜÇ FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

ÖĞLE YEMEĞİ VE KAHVE MOLASI
SPONSORU
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun logosunun yer aldığı
masa bayraklarına, etkinlik süresi boyunca, fuayede yer alan
bistro’larda ve öğle yemeği için ayrılan restoran bölümünde yer
verilecektir. Masa bayraklarının temin edilmesi sponsora aittir.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun temin edeceği flama ya
da firma bayrağı (en fazla 2m*0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı)
fuaye alanında ve seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun 1 tam sayfa reklamı
5.000 adet basılacak olan PLASFEDDERGİ yayınının iç sayfalarında
yer alır.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun 2 davetlisi/temsilcisi
seminere ücretsiz katılım hakkına sahiptir.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsoruna seminer sırasında plaket
takdimi yapılacaktır.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun bannerı, etkinlik tarihine
kadar www.pagder.org elektronik ağ adresinde seminere özel bölümde
yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir. (Banner
tasarımı sponsora aittir)
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun seminer etkinliğine ilişkin
bülteni, www.pagder.org elektronik ağ adresinde yer alacaktır.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsoruna, yazılı ve sözlü basın
açıklamalarında yer verilecektir.
Öğle yemeği ve kahve molası sponsorunun logosu, sponsorluk
anlaşmasının imzalanmasının ardından, aşağıda belirlenen alanlarda
yer alır;

SPONSORLUK BİR FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

SPONSORLUK
BEDELİ

10.000 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

YAKA KARTI SPONSORU
Yaka kartı sponsorunun logosun, yaka kartı tasarımında ve kartın
asılı olduğu boyun iplerinde yer verilecektir.
Yaka kartı sponsorunun temin edeceği flama ya da firma bayrağı
(en fazla 2m*0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı) fuaye alanında
ve seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.
Yaka kartı sponsorunun 1 tam sayfa reklamı 5.000 adet
basılacak olan PLASFEDDERGİ yayınının iç sayfalarında yer alır.
Yaka kartı sponsorunun 2 davetlisi/temsilcisi seminere ücretsiz
katılım hakkına sahiptir.
Yaka kartı sponsoruna seminer sırasında plaket takdimi
yapılacaktır.
Yaka kartı sponsorunun bannerı, etkinlik tarihine kadar www.
pagder.org elektronik ağ adresinde seminere özel bölümde yer
alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
(Banner tasarımı sponsora aittir)
Yaka kartı sponsorunun seminer etkinliğine ilişkin bülteni,
www.pagder.org elektronik ağ adresinde yer alacaktır.
Yaka kartı sponsoruna, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında
yer verilecektir.
Yaka kartı sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının
imzalanmasının ardından, aşağıda belirlenen alanlarda yer
alır;

SPONSORLUK
BEDELİ

10.000 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

SPONSORLUK BİR FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

FLAMA SPONSORU
Flama sponsorunun temin edeceği flama ya da firma bayrağı (en
fazla 2m x 0,75m ebadında kılıç bayrak tarzı) fuaye alanında ve
seminer salonunda görünür bir yere asılacaktır.
Flama sponsorunun 1 davetlisi/temsilcisi seminere ücretsiz katılım
hakkına sahiptir.
Flama sponsoruna seminer sırasında plaket takdimi yapılacaktır.
Flama sponsorunun bannerı, etkinlik tarihine kadar www.pagder.
org elektronik ağ adresinde seminere özel bölümde yer alacak ve
sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir (Banner tasarımı
sponsora aittir).
Flama sponsorunun seminer etkinliğine ilişkin bülteni, www.
pagder.org elektronik ağ adresinde yer alacaktır.
Flama sponsoruna, yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer
verilecektir.
Flama sponsorunun logosu, sponsorluk anlaşmasının
imzalanmasının ardından, aşağıda belirlenen alanlarda yer alır;

SPONSORLUK BİR FİRMA/KURUM
İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR
• Etkinlikle ilgili e-mailing yapılan tüm PAGDER duyurularında ve
E-posta tanıtımlarında,
• Seminerin gerçekleştirileceği salonda bulunan backdrop ve diğer
panolarda,
• Seminer notları kitapçığında,
• Seminer davetiyesi ve afişlerinde,
• E-davetiyelerde,
• Sosyal medya reklamlarında.

SPONSORLUK
BEDELİ

3.000 ₺ +KDV
Sponsorun görünürlüğü kullanılan tüm argümanlarda
sponsorluk statüsüne göre
sıralandırılacaktır.

