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Konya Şeker, üniversitelilerin
heyecanını paylaştı

17.06.2011

mezuniyet

Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet törenine
sponsor olan Konya Şeker, gençlerin heyecanına ortak oldu. Keplerin havaya
atıldığı, heyecanın doruğa ulaştığı bu özel etkinlikte öğrencilere Konya Şeker
ürünleri ikram edildi.
Konya Şeker’in sponsor olduğu Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2010-2011 yılı mezuniyet töreni, 16-17 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törende sekiz farklı bölümün öğrencileri mezuniyetlerini kutladı.
Konya Şeker’in oluşturduğu özel etkinlik alanında gençler, hem Konya Şeker’in birbirinden
lezzetli ürünlerini tatma fırsatı yakaladı hem de organize edilen özel etkinlikler ile doyasıya
eğlendi.
Gurur kaynağımız dediği ve ülkemizin geleceği olarak gösterdiği gençlerin yaşadığı mezuniyet
heyecanını, düzenlenen törene gönderdiği mesajla paylaşan Pankobirlik Genel Başkanı Recep
Konuk mesajında, “Eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına atılmaya hazırlanan

kardeşlerimin önlerindeki bu yeni dönemde taze ve diri bir güç olarak hem kamuda,
hem özel sektörde hem de kendi işlerinde etkin ve aktif bir rol üstleneceklerine
inancımın tam olduğunu belirtir, gençlerimize donanımlı ve yetişmiş bir birey olarak
atılacakları iş hayatında başarılar diler, uzun yıllar emek veren ve emeklerinin
karşılığında mezuniyet gururunu yaşayan kardeşlerimi ve onları ülke hizmetine
hazırlayan değerli hocalarımızı kutlarım” dedi.
Konya Şeker’den yapılan açıklamada ise, Konya’nın bir markası olarak öğrencilerin mezuniyet
töreninde yanlarında olmak istedikleri belirtilerek, “Öğrencilerin sevincini ve gurur dolu
anlarını paylaşmak istediğimiz için mezuniyet törenine sponsor olduk. Törende ürünlerimizi
tattırdığımız stantlar ve özel etkinliklerle yer aldık. Dj eşliğindeki konserimiz ve diğer
etkinliklerimizle öğrenciler doyasıya eğlendi. Mezun olan öğrencilere gelecek hayatlarında
başarılar diliyoruz” denildi.
Mezuniyet törenine katılan öğrencilere, Konya Şeker ürünlerinden Pratiko Parmak Patates
çeşitleri, Pratiko Premium Kroket çeşitleri, Torku Play Çikolataları ve Şeker Süt Ayranları
ikram edildi. Konya Şeker canlı dj performansıyla da organizasyona renk kattı. Etkinlikler
kapsamında öğrenciler “Segway” deneme sürüşlerine katıldı. Fotoğraf çekimi için oluşturulan
özel alanlarda fotoğraf çektiren öğrencilere mezuniyet hatırası olarak Torku Play anahtarlıkları
hediye edildi. Konya Şeker tören sonunda attığı ışıklı dilek fenerleri ile mezuniyet törenini
yıldızlı bir şölene dönüştürdü.

