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ilgi yazımız ile errelendiği duyurulan "2, Uluslaraİas! coğ.afi lŞareıli Ürünler Zirvesi", "Anadolu'dan
Dünya'ya" temaslyla l9-20-2l Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticarct odast congresium lntemalional
Convention & Exhibition Center'da yapılacakıır,

Mustafa SARAÇoz
Gene| seketer

I4 05 2019
l4 05 20l9

uanan yardımcüsı

Dai. Bşk
G ALEMDAR
o F soYSAL

Koordina§yon:
14-05.20l9
l4 05.20l9

YAlEŞ
}l Ç DIJNDAR

NOTi Stanı başvurusu ve Zirve i|e ilgili sorırtalepleı için EKl: "Uluslararas! Coğrafi Işaıetler Zirvesi
20l9 oda ve Borsa Duyurusu"'nda yer alan iletişim bilgiIe.ini kuIlanabilirsiniz.

EKLER:
l - Uluslararasi_Cograf{saİetli_Ürünler_Zirvesi_oda_ve_Borsa_Duyurusu ( | sayfa)

2- Uluslararasi_cografllsaİetli_Üriioleİ_Zirvesi_Pemkende_FirmalariJçin_ls_Gö.üsmesi_Talep_Formu
(l sayfa)
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Söz konusu Zirve'ye ilişkin Ankara Ticaret Odaslnln duyuru yazısI ile zirv€'de yapülması planlanan ikili iş
görüşmelerine ka(!ltm sağlayacak peİakende firmalar-üretici ve çatl kuruluşlann dolduracağl fo.mlar ekte

sunulmııştuİ,

"2. Utuslararası Coğrafi İşaıetli Ürünler Zirvesi"ne gereken katkının verilmesive Zirve'ye katülüm sağlanması,
kayıtIaaın www.cografiisaretlerzirvesi.com tızeıinden yapülması hususlarında bilgilerinizi rica ederim.
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|ilnlüil[|ut[llruuı[

Uluslaraİasi_cografi lsaretli Ürünler Zirvesi Üretici_ve Çati Kuruluslar Için_Is_Görüsmesi_Talep Foİ
mu (l sayfa)
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Türkiye odalar ve Borsalar Birliği'nin k,ym€t|i katkllarryla Ve Ankara Ticaret odasl'nln ev sahipliğinde
dü2enlenen Zirve, Türkiye'nin coğrafi işaretler konusunda en genE katlllmll zirvesi olma misyonunu
sahlplenecektir, zl.ve'nin bu yllki temasl "Anadolu'dan Dünyaya" olarak belirlenmiştir. zirve ile coğraf|
işaretlerin klrsal kalklnmaya sağlayacağl faydalar konusunda fa.klndallk Yaratllmasl Ve Yerel ürünlerin
tjcarlleştirilmeslne yönellk lşbilliğj platformlarınln oluşturulmasl hedeflenmiştir

ULUsLARARASl coĞRAFi işARETIER ziRVEsi,20ı9
oDA ve BoRsA DuYURUsU

GürselgARAN
ATo YönĞtim Kır.ulu gaşkanl

itETişiM:
slant barvuausu için oiğer bilti talepIeriniz i(in

zjrve kapsamlnda üreticil€r, coğrafi işaretler ile ilgili çallşmalar yürüten kamu, özelVe siviltoplum kuruluşlar|
ile kanaat onderleri 8ibi tüm paydaşlann tecrübe Ve görüşl€nnin paylaş||acağl bir "(onierans Prot]amİ'
duzenlenecektir zirve aynl zamanda, ürünlerini tantmak Ve ticari işbirlikleri kurmak isteyen kat,llmcllar içan

"coğrafi işa.etle] ihtisa§ Fuan", Yedi Ve yabancl ulurlararasl allm heyetleri ile "iki|i İş Görüşme|eri (B2B
Görüşmelerı" ve "Eğitim Protramlarf gibieşsiı flrsatlar da sunmaktadlr,

coğrafi işarederin tanltlml ve ticarileşmesinde onemli bır kopru gorevini üsteleneceğine inandlğlmlı "coğrafi
işaretler ihtisas Fua.l"na,8eleneksel ürünler Ve coğrafi işaretle. konusunda çaİşmalar yülüten oda ve
8orsalanmız ile bu konularda üretim yapan üyelerinin stantlan ile katllma5lndan buyuk blr memnuniyet
duyacağtmlzI belirtmek i§teriz Fua.dakiyer düıenl€meleri, müİacaat 5lra5lna gore8erçekleştirilecek olup hali
hazlrda bir §tanda sahip olmayan başVuru sahiplerine, odamlzca stant tahsis edilebilecektir. Ancak yer ve
stant tahsislne ilişkin esaslar hakklnda detayİ bil8i almak içln a5ağlda belirtilen iletDim bilgileri üzerinden
odamlz ile temasa geçihesi son derece önem taşlmaktadlr. Buna ilaveten, fual alan|nda geleneksel ürün Ve

coğrafi işaret üreticileri, allcılar (ulusalve uluslararasl allm heyetleri) ile iş 8örü5meleri d€ gerçekleştirebilecek

olup oda Ve Bor5alarlmlzln üyelerini bu konuda da bi18ilendirmeleri, zirve'den aıamifaYdanln sağlanma5lnda
önemll bk rol oynaya.aktlr

Türkiye Ve 8elecek nesiller için haYatiönem taşldlğlna inandlğlmlz coğrafi işaret|er konu§unda düıenlenecek
zirve'ye katlllmlnlıdan büyük bl. memnuniyet duyallı Buna ilaveten, €kt€ yel alan afişimizin Kurumunuz ilan
panolannda teşhil €dilm€si, Zirve'nin ilgili mecralannlz kanaİyla üyeleriniu ve il8i duyabilecek diğer
paydaşlannlza duyurı]runun yapllmasl ve ikili iş 8örü5melerine katlllmda bulunmak isıeyen üyeleriniıe ekte
yer alan talep formlannln iletilmesı makbule geçecektir

Yukandaki hıJsuslada birlikte zirve kapsamlndaki konferans programl, eğitim Ve çallştaylara katlllm ücretsiı
olup bu etkinliklere katlllmda bu|unacak üst düzey yoneticileriniı, üyel€riniz ve çallşanlannlz için zirve'nin
web sitesi olan www.coqrafiisaretlerzirvesi com üzerinden on-line kayt işleminin 8erçekleştirilmesi
konusunda 8d5tereceğiniı ha55a5iyet Ve işbirliğlnlz için şimdiden teşekkür edenz.

5aygllanmlzla

Hira çoMoĞtU
Tel : 0532 291 84 40
E-posta I hira,comoqlu@netvizVon.com,tr

Yaprak ULAŞER
Tel :0532 159 59 36
E-posta : ye_p!at!]!5el@!€!! y

Merve Göıde BAC|

Tel : 0312 20183 62
E-posta : mervegozde-baci@atonet,orE,tl

Bu8üne kadar Türkiye'de coğrafi işaretler konusundakl en prestÜIj Ve en değerli organilasyonlardan birj olan
"Uluslafaras, coğrafi işaretli Ürünler zirvesi"nin ikincisi, 19.20.21 Eylül 2019 tarihlerinde, Ankara TiG.ret
odasl congresium lnt€rnational convention & Exhibiton cente/da düzenlenecektir
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şlRKFı uNvANl

E ı9 tylülzoıs, ıerşembe saat

D zo eylül zoıs, cr." saat
iKlt| iş GöRğşMEsi içiN TERciH
EoiLEN GÜN ve SAAT

D 2ı ry|ülzoı9, cumanesi saat

ltcltENitEN ÜRÜN/uRÜN GRuP[ARl {ıüfre, itgite\diğiniz ijün grupıofını ıiiteleyiniz.)

1 6.

7

8.
4

E oıoı
Tonm, şorkiteri, süt ür'nleri, unlu momrllel,
yüeselyemekler vb
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1.

2.

3.

4. 9

O cıoı oışı
El 

'onorlorı, 
değerli/yon değerli toŞlor, tek\til ve

sDnoyi trinlerı vb

5. 10.

KAT|tlMcl BitGi[ERl
Bhden İdzlğ koa ümcü olmo,sü holinde lütİen her bi kdtılüm.Iyd lBoşto sotın olmo olmok ü.erc ilgiti biim
yön.ti.ile.i, uzrnon ve so,uınluldl) ilişkın oşoğıdcki bilgiled soğıoyınıı.

Adl-soyadl Gölevi/unvanl Telefon E-po§ta

1

2

3

4

Fomu odomızın dşdğıdo vedlen e-Posao ad.esi veyo loks numofusıno il*ebiıifsinİz.

iletişim Kişisi : Merve Gözde BAcl

Telefon +90 312 20183 62

mervegozde.baci@atonetE-posta Adresi o.g.tr
6@

^nlor. 
İ(.l.t od.!

: +90 312 201 83 57

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
İş Görüşmesi Talep Formu
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D xepsi 
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ilgülendiğiniz ijrin gruploı hokkındo (vorso) ılove 
I

h uruslo n y o n torc ft ok i bol ü mde belil e bili, i n ü z _
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Lüafen her İirmo veyo gerçek kişi için gyllb@doldurunuz.

D

BAşVuRAN

D çittçi
E zanaatk5ı

D Üretici Firma (G,do ve güdo düşı ürünler)

E Üreticisir|iği

E Kooperatif
q oihel (Lütt'en beliftiniz ) .

E 19 Eylül2oı9, ıeçembe 5aat:

D 20 Eylül 2oı9, cr-" saat:
iş GöRüşMEsi içiN TERciH EDiLEN
GuN ve SAAT

fl 21 Eylül 2oıs, cumanesi saatj

F|RMA uNVANl/GERçEK (işi Aol-
soYADl

1 6.

2. 7

3. 8.

4. 9

uRETltEN üRüN/üRüN GRuPıARI

5. 10

xATltlMcl Bi[GitERi
Bi.den lorla göfüşfie.i olfudsı holinde, lüt en hef bil kotılımcıyo ilişkin oşoğıdoki bitgileri soğloyünız.

Adl-soyadl Görevi/unvanl Telefon E-posta

Formu odomızın oşdğıdd vefilen e-posao odfe\i veyo İoks nuındrdsıno itetebilidiniz,

ilelişim Kişi§i Merve Gözde BAcl

Teıefon 0372 zoL 83 62619
^nı..a 

Tk.1.1 odan
Faks 0372 20I a3 67

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
İş Görüşmesi Talep Formu

_Ünıriciı.en ve çırı xunuı.uşıın içiıı_/r/

(

E-PostaAdİesi :mervegozde,baci@atonet.org,tr


