“Türkiye Enerji Vakfı’nın bir parçası olun”

Bireysel & Kurumsal Üyelik
Üyelik temelli bir sivil toplum kuruluşu olan TENVA;
nnİlgi ve çalışma alanı “enerji” olan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya
getirerek,
nnDeneyimli sektör temsilcilerinin önderliğinde,
nnSektörün ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye ve farklı yaklaşımlara ulaşmak için
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

TENVA üyeleri, Vakfın misyon ve faaliyet alanları
çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan çalışmalardan
üyelik kapsamları ve yükümlülükleri çerçevesinde geniş
kapsamlı istifade etme olanağına sahiptir.

ÜYELERE ÖZEL FIRSATLAR
Etkinlikler
Üyeler, enerjinin her alanına yönelik gerçekleştirilecek olan:
nnYuvarlak masa toplantıları,
nnSempozyum,
nnWorkshop,
nnKongre,
nnKonferans vb. etkinliklere katılım hakkına sahip olacaktır.

Sektörel Erişim
Söz konusu faaliyetler bünyesindeki:
nnYerli ve yabancı devlet görevlileri, sektörün öncü yatırımcıları, üst düzey
yöneticileri, akademisyenler ile tanışmaya ve iş geliştirmeye yönelik özgün fırsatlar,
nnYayınlar, raporlar ve analizler öncelikle TENVA üyelerine ulaştırılacaktır.

Profil Geliştirme
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TENVA, farklı talep ve beklentileri göz önüne alarak, ilgi alanı enerji olan
gerçek ve tüzel kişilere özgü üyelik paketleri oluşturmuştur.
Bireysel Üyelik

Kurumsal Üyelik

TENVA üyelik programına katılım sizleri
enerji alanında çalışan iş dünyasının saygın yöneticileri, akademisyenler, kamu
görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan topluluğun bir parçası haline getirecek; bilgi ve tecrübe paylaşımı ile entelektüel birikiminize önemli
katkılar sunacaktır.

TENVA Kurumsal üyelik paketine üye olan
kurum, kuruluş ve işletmeler, vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik ortaya koydukları
destekler ile vakfın ulusal ve uluslararası
amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacaklardır. Bununla birlikte, üyelerimiz ortaya
koyacakları aktif katkı ve katılım ile bilgi-tecrübe paylaşımı ve işbirliği temelli
bir değer elde etme sürecinin de içerisinde yer alacaktır.

Analiz Ortamı
llTENVA, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek tüm gelişmelerde enerji sektöründen izler
olduğunu bilerek;
ll“Uluslararası Bakış Ve Disiplinler Arası Anlayış” ile üyelerine kapılarını açıyor.
llEnerji sektörüne özgü Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile
öncelikle üyelerini eşsiz bir tartışma ve analiz ortamına davet ediyor.

ÜYELERE ÖZEL EK FIRSATLAR
Bireysel Üyelik
§

Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum,

Kurumsal Üyelik
§

workshop, networking event vb. etkinliklere
öncelikli katılım (Vakıf tarafından düzenlenecek
özel nitelikli – dış katılıma kapalı toplantılar
hariç)
§

Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından
düzenlenecek ücretli konferansların katılım
bedellerinde indirim

§

Enerji Panorama üyeliği

§

Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere
davet edilecek misafirlerin katılım ücretlerinde
%25 indirim

§
§
§
§
§
§
§
§

Yuvarlak masa toplantılarına, sempozyum, workshop,
networking event vb. etkinliklere öncelikli katılım. Her bir
üye üyelik hakları çerçevesinde en fazla 3 kişi ile faaliyetlere
katılabilir. (Vakıf tarafından düzenlenecek özel nitelikli – dış
katılıma kapalı toplantılar hariç)
Enerji Panorama üyeliği (3 üye için)
Vakıf yayın organlarında (Enerji Panorama) yer alacak
reklamlar için %30 indirim
Vakıf tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere davet edilecek
misafirlerin katılım ücretlerinde %25 indirim.
Sponsorluk bedellerinde %20 indirim
Vakıf web sitesinde üyelerin ve logolarının yer alması
Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından düzenlenecek ücretli
konferansların katılım bedellerinde indirim
TENVA tarafından üretilen raporlara online erişim
TENVA eğitim salonunun indirimli fiyattan kullanımı

TENVA Bireysel ve Kurumsal Üyelik Paketleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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