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sayın Yetkili,

21-23 ocak 2020 tarihleri arasünda ABDlLas vegas'ta düzenlenecek olan KBIl
"Uluslarİra§ı Mutfak ve Banyo Fuarl" Türkiye milli kaılllml Akdeniz ihracatçı Birlikleı
taraflndan gerçekleştiri]ecektir. Fuara Türkiye'nin milli kanlıını ile katılmak isteyen firmalarn
20.09.20l9 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmalarü gerekmektedir,

online Başvuru Formu: §BIs

Kıhlım Bedeli: Tahmini

L
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VEGAS 2020 FUARI BASVURU FoRMU

3 s/m2 (nakliyeli. bozulabilir ürün hariç, havayolu- tek yön)
Tahmini 923 $/m2 (nakliyesiz)
]

1 ]

sergilenecek Ürünler: Sektör.Mutf'ak ve Banyo Aksesuarları, sıhhi Tesisat, Armatürlef, Bany,
Kabinleri, Zcmin Kaplama, Dv otomasyonu, Aydın]atma. Doğal Taş. seramik. Havalandlrma, sl
lri]trasyon sistemleri, Mutfak ve Banyo Dolap]arı, Yapü Malzemeleri, Beyaz Eşya,Mutfak Bany,
'I'eknolojileİi, Mobilya Yan sanayi lJrünlcrini kapsamaktadlİ

Uluslararası KBlS Mutfak Ve Banyo Endüstrilerj Fuarü kaPsadtğü Mobilya ve Mobilya yal
sanayi ürdn gruPlarü için Kuzey Amefika'nln €n büyük fuarü olafak bilinmektedir. |uar geçtiğimi
yıllarda 59 farklı ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçiye ulaşmlştır. Fuafa sektörde öncü 600'den f^zl
marka kaolım göstermektedir.
Milli katılım organizasyonumuz altında katllacak llrmalar için Katllım bedeline; yer kirasl
Cjzel stant konstrüksiyonu. stand genel ve günlük tcmizlik hizmeti. kataloğa giriş bedeli, inteme
bağlantüsl. ikram (çay-kahve_kurabiye vcya çcrcz ) hizmctleİi dahildir
T
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Ticaret Bakanlığı tarafindan ABD Hedcf Ülkcler Listesi'nde yer aldığı açıklanmıştıl

"201'7/4 sayllü Karar" çerçevesinde Ticaret Bakanllğt tara6ndan onaylanmasl durumunda katllın
bedelinin yaklaşık %70'i deslek kapsamünda olup firmaların stant alanının metrekare cinsindel
büyüklüğü dikkale allnmak sureliyle Ticaret Bakanlığl taraflndan metrekare başına belirlenen birin
fiyat üzerinden l07,000 Türk Lirasl'na kadar desteklenecektir.

ilgili kişilcr: Sullan

tsayrak. Aydan Hançer (Dahili: l201.12o5)

MaiI : fuar@akib.org.tr

Frıara ilişkin duyurunun üyelerinizo yapılması hususunda yardlmlarınızı arz ederim,
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KATILlM ŞARTLARI

l)

Kahlımcü firmaların destekten yararlanabilmesi için Yurt Dışlnda Gcrçekleştirilen Fua
Kahtımlannrn Desteklenmcsine ilişkin Karar (20l7l4 ) ve Uygulama Usul ve Esasla.ü'nd
belirtilen Şaltlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadür, Kahlümcü firmaların 2017l4 sayü
Tebliğ ünaddeletini bilmeleri kendi sorumluluklarındadür, Bu tebliğe www.ticaret.gov,tr we
sayfaslndan ulaşabilirsiniz.
2) Tc, TicaIet Bakanlüğı taraİndan ABD H€def Ülkcler Listesi'nde yer ald!ğl açüklanmüşh
"2ol'1l4 Sayfi Karar" çerçevesinde Ticaret Bakanlrğı tarafündan onaylanması durumunda katıln
bcdelinin yaklaşlk %70'i destek kapsamında olup fiımalarün stant alanının metreka.e cinsinde
büyüklüğü dikkate alünmak suretiyle-[icaret Bakanlüğı tarafindan metİekare başüna belirlenen biril
fiyat üzerinden l07,000 Türk Lirası'na kadar destekleneceldir.

3) F'iımalarün stant yerleş;mlcri Birliğimizce yapılacakır- Bjrliğimiz stant m2 talebinde değişikli
yapmaya yetkilidir,
4) Birliğiüniz. fuar organiZasyonlarlnı. başvuru saylsına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göl
iptal etme hakklna sahip olup böyle bir durumunda başvuran fiımalaıın ödedikleri bedeller iac

edilil.
5) Destekten yarar]anılabilmesi için stantta sergi]cnen ve/veya tanıtımünı yapılan ürünleri
yurtiçindc üretildiğine daiı katllımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapülan fiümaya a
kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmckte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dah
olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen velveya tanıtlm yapan firmalar destekt€
yararlanamamaktadır,

6) 2017l4 say,ll Karar'ün Uygulama Usul ve Esas]arü Madde 16 (J) de Katılümcünln yanıltıcı ve]
gerçeğe aykırı bilgi vefdiğinin veya belge ibraz cttiğinin, Türk malü imajlna zaraI verdiğinir
kalitesiz ürünler sergilcdiğinin, fİar süresince gösterdiği tanütüma yönelik yaklaşümınün ülkem

itibarınl zedclediğinin, yabancü ürün Veya marka sergilediğinin, 20l7l4 sayülü Karar kapsamı dışınC
başka bır mevzuat kapsamında aynı haİcama kalemleri için destek aldlğlnln veya 201'7/4 Say|
Karar hükümlerine aykırı fiillerdc bulunduğunun tespiti halinde destck talebi kabul edilmez, E
t'iillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayıll Kararın l0 uncu madde
hükmü çerçevesinde işlem yapılır.
'1) 201']14 sayür1 Tebliğin Madde 2 (t)'de yer alan ''Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Tül
Ticaret Kanunu hükümler] çefçevesinde kurulmuŞ, ihncatçü birliğine üye şirket ile Turkiye'(
yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yarar]andüİılıf," hükmüne istinaden ihracatçü birliğine ü)
olmayan şirkctlef ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şah
fi

lma]art destekten yarar]anamamaktad lr.

E) Özel ürctim (private label), fason üretiin gerçekleştiren şirketler, yuft dlşr fuar organizasyonlarüI

iştirakleri ile scktörel nitelikteki uluslararasl fuarlara bireysel kahllmlannda; yerli ve yaban
şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zinc
mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla (sözleşme, fatura vb talep edilir), ken
ticarct unvanlarü veya tescilli markaları (marka tescil belgesi sunulmalıdır) ile berabet sta
alanlarında kul]anabilirlef Ancak, bu tür sergileme tarzl kaolımcınln geri planda kalarak diğ
ünaİkaların ön plana çıkması anlaml taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açıslndl

'o7osayı]
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nden doğlulaylb,ü ü;

d€stekleyici unsur olarak ku]lanllabilir, Fuar dcstcği alabilmenjz içiıı Stınt alanında
kullanacağlnz markılann "fiİmanlz adlna marka tescil bclgesi" nin olma§l zorunludur.

9) Yapılacak ödemelerin katllımcl firünanln banka hesabündan organizatör firmanln banka hesablna
bankacıIık kanalıyla yapülmasl gercki.. l-]lden yapllan ödemeler, şahlslara ait banka hesaplarlndan
yapı]an ödemclcr kabul edilmemektcdir Katllüm lutarınln firmanlza ait banka hesabündan EFT veya

havale ile yapllmasl gcrckmekedir.

l0) KATILlM PAYl UCRETiNE DAHlt, oLAN HIZME]'l-ER: Stant alanının kiralanması, Stant
inşaat ve dekorasyonu. lnternet bağlantlsl, Katılımcı firmaların yer aldığ, broşür yapIlmasl ve fuar
alanlnda dağınlmasl, stant genel Ve gün]ük tcmizlik hizmeti, Fuar basüll ve online kataloğunda yer
alma, belirli saylda ücretsiz fuar giriş kartt. Ikram (çay-kahVe-kurabiye- çerez) hizmetleri.
!l)ÖDEME ŞEKLi: "2Ol7l4 sayllü 'l'cbliğ"in uygulama usul ve esaslaı gereğince fuar katıllmcüsü
firma, katülım loplam bedelinin tamamlnl Birliğimize ödeyecek ve Devlet Desıek evraklannü
Birliğimize teslim edecek olup, lİar katllümlna ilişkin Devlet Desteği karşüllğl tutar fuaİ sonrasında
Tü.kiye Cumhuriyct Merkez Bankası larafından doğrudan firmanın banka hesabına yatlrılacaktlr.
Birliğimiz, ihracatçı flrmalarlmüzın fuar ödemc sü.eçlerinde karşllaşacaklarl finansman yükünü
haf'ifletme gaycsi ile 2 taksitte kat|lım bcdeli tahsjledilccektir
l2) Fuar katüllm bcdcli ödemelerinin Akdeniz Ihracatçl Birliklerin Türkiye Vaklflar Bankasl
T.A.o. Mersin Şube§i TR40 0001 5001 5804 8000 9271 4l IBAN no'lu DOLAR hesablna
yapılmasl gerekmckredir,
l3) Belirtilen online Iinkte yer alan başvuru fbrmunun i]gili firma tarafından doldurulmast ile işbu
fİar duyurusundaki şanların firma]a. taraflndan peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt edildiği kabul olun!ır.
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