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TÜM TiCARET VE SANAYi ODALARINA
Bilindiği üzerc, ]_5 Şubat 202l tarihleri amslnda Berlin/AlmıDya'da düzenlenecek oIan
"Fruiı Logistica Uluslararasl lr{eyve ve sebze Ticaret Fuarı" nln Türkiye mitli kabIımı l8inci kez
Akdeniz lhracıtçı Biılikleri tarafından gerçekleştirilecekir, Fuara Türkiye'nin miIli kahltmü ile
katülmak isteyen firmaların 20.07.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmalarü

gerekmekıedir.

kabul edilmesi için Akdeniz lhracatçl Biİlikleri Türkiye Vakıflaİ Bankasl
Şubesi TR 54 000] 5ool 5t04 8o0O 3978 5l IBAN no'lu dıjro hesablna toplam
kahllm bedelinin'/osO'sini.. 20.01.2o2o tarihin. kadaİ yatlrılmasl ve on|ine başvuru alındiktan
sonra gönderilecek olan katıllmcl sözleşmesinin heİ saüfasl firma imza yetiili/yetkili|erince
imzalanlp, üslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin br;fümıza kargo edilmesi gere-kmektedir.

_
_Başvurulann
T.A.o. Mersin

sergilenebilmektedir,
Fuar.. -20l7l4
Karar" çerçevesinde Ticaret Bakanllğı taraflndan onaylanmasl
,
_sa1llı
durumunda.
kaltlımcl fi.malarln stant alanlnln met.ekare cinsinden biiyliklıgli dikkate aıınmak
suretiyle Ticarel. Bakanlığü tarafündan meırekare başına belirlenen birim fiyat
iizerinden l17.000
Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.
ederim,

Bilgileri ve stiz konusu fuar duyurusunun üyelerinize yapllması hususunda gereğini
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l]K1
Online Baş vuru Fornıu: I.'ruit ln)!ri§tica 202ı ()»linc t]asvuru }-ornu

Katılım Bedeli: Tahmini 435€/m2 (nakliyesiz)

Tahmini 455 €/m2 (nakliyeli- bozulabilir ürün hariç, karayolu tek yön)

Kİtllım bedeline; aYer kitası,

o ozel stant konstrüksiyonu,
a stant genel ve günlük temizlik hizmeti,
a Fuar basllı ve online kataloğunda yer alma
a Reklam. tanltüm hizmetleri
a M2 baz alünarak ücretsiz fuar giriş kart|
a Elekt.ik ve intemet bağlantüsü,
a Genel Seketerliğimizce hazır]anan firma broşüründe yer 6lma
a stantlara ikİam (çay-kahve_kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir

Banka Hesap Bilgileri

Allcı Adl: Akdeniz ihracatçl Birlikleri

Banka ve Şube AdI

Türkjye Vaklflar Bankas| T.A.o. Mersin Şubesi

|BAN (EuRo)
li kişil€r

E-Mail

(Şube Kodu:052)

TR 54

000150015804 8ooo 3978 51

sultan 8ayrak, Ayda n Hançer (Dahili: 1201,1205)
fuar@akib org,tr

F.K2

l)

ulaşabilirsinüz,

fuar sonrası destek başvurusun
etmesi gerekmektedir,

,

Birliğimiz stant m2 talebinde değişiklik
yapülacaktır,
Birliği,nizce
3) Firmaların stant yerleşimleri
yapmaya yetkilidi,,

imkanlarına göre iptal
başvuru sa}üsüna, bütçe !e organizasyon
organizasyonlarını,
fuar
4) Birliğimiz;
ödedikleri bedeller iade 9dilir,
" ;;.;İ;;;l,p
bOyle bir durumunda başvuran firmaların
stantta sergilenen ve/veya tanlhmını yapılan ürünlerin }urtiçinde
firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu

5) Destekten yararlanılabilmesi için

üretildiğine dair, katülımcı
ü,ün
ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dAhil olmayan
velveya ithalürün sergileyen ve/veya tanltım yapan fırmalar destekten yararlanamamaktadür,
ve Esasları Madde 16 (1) de Katıllmcının yantltlcı veya gerçeğe
aykın bilgi verdiğinin veya belge ibraz eİtiğinin, Türk malı imajüna zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler
sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşlmünın ülkemiz itibarını zedelediğinin,

6) 20l7l4 sayılı Karar'ın Uygulama Usul

yabancü ürün veya marka sergilediğinin, 20|714 sayılı Karar kapsaml dlşında bEka bi. mevzuat
kapsamünda aynr harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı
fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez, Bıı fiillerin ödeme yaplldıktan sonra
belirlenrnesi durumunda 20l7l4 sayülü Kara.ın t0 uncu maddesi hükmü çetçevesinde işlem yapıl(,

7) 20l'7/4 saynl Tebliğin Madde 2 (l)'de yer

alan "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklefden Türk Tica.et
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuŞ, ihracatçü birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik
üretici/imalatçı organizasyonlarü yararlandlrllır." hükmüne istinaden ihracatçt biıliğine üye olmayan
şirketler ve Türk Ticaret kanürnu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şahıs firmaları
destekten yararlanamaünaktadür

8) ozel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dlşı firar organizasyonlarına

iŞtirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katllımlannda; yerli ve yabancı
şirketlef
veya zincir mağazalann unvan, marka ve logolarını. söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için
üretim yaptıklarünı tevsik etmek kaydüyla (sözleşme,fatura vb talep edilir), kendi ticaret unvanlarl veya
tescjlli markalarü (marka tescil belgesi sunıılmalıdır) ile berabeı stand alanlarında kullanabilirler,
Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcünın geri planda kalarak diğer markalarün ön plana
çıknası
anlamı taŞımadan sadece üretim kapasitesj ve kalitesi açlslndan destekleyici unsur olarak kullanllabilir.
Fuar desteği alabilmeniz için strnt alanlnda kullanıcağın., markalırın .Iirmaı!E adlna marke
lescil belgesi" nin olmasl zorunludur.

9) yapılacak ödemelerin kahllmcı firmanln

banka hesabından organizatör firmanln banka hesabına
bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yap|lan ödemeler, şah|slara ait banka hesaplarından
yapıIan ödemeler kabul cdilmemektedir, kattlüm tutarlnın firmanıza ait banka hesablndan EFT veva
havale ile yapllmasl gerekmektedir.

l0)KAT|LIM PAYI ÜcRETiNE DAHiL oLAN HlzMETLER: Stant alanlnln kiralanmasl, stant inşaat
ve dekorasyonrı, internet bağlant,sl, katllıııcı firmaların yer a]dlğı broşüı yapılmasI ve fuar alanlnda
dağ|ttlmasl, stant genel ve günlük temizlik hizmeti, Fırar basllı ve online kataloğunda yer alma, belirli

saylda ücıetsiz fuar giriş kanı. ikram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri, duyııru metninde fuar
nakliyeli olarak belirtilmişse; ürünlerinizin nakliyesi, gümrüktemc ve sigortasü
ltaze ve dondurulmuş
ürün ve güda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tan(üm malzemelerinin lek yön gidiş ka.a
nakliyesi]

ll)ÖDEME ŞEKLii'20l7/4

sayllü Tebliğ"in uygulama usül ve esasları gereğince fuaİ katılümclsı firma,

katlllm toplam bedelinin tamamınü Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklannı Birliğimize
teslim edecek olup, lİar kattlümlna iliŞkin Devlet Desteği karşlIlğl tutar fuar sonmsünda Türkiye
cumhuriyet Merkez Bankası tarafündan doğrudan f'irmanln banka hesablna yatürllacakhr. Birliğimiz,
ihmcatçü İjrmalarlmüzın fuaİ ödeme süreçlerinde karşllaşacaklarl finansman yükünü
hafifletme gayesi
ile 2 laksine laıılım bedeli tahsiledileceklir,

l2)Fuar kahlüm bedeli ödemele.inin Akdeniz ihracatçı BirIiklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.o.
Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 5l IBAN no'ltı Euro hesabına yapılması
8eİekmektedir,

l3)Belirtilen online linkte yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafündan dolduru]ması ile işbu
fuar
duyurusundaki şa.tların fi.malar tarafindan peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt
edildiğikabulolunur,
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