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M uşaviİliğim izin i lgide kayı t lı elektron ik postasında. d aha önce l 97 l y ıl ünda Buda peşte'de
Macafistan Dunya Expo'sunun 50. ylll munasebeıiyle Macaİis|an'tr,,io2l ylllnda ''Üo.td
Nature Exhibition. Hungary 202l'' adll Avcıllk ve Doğa Expo'sunu datenleyeceği

2l Budapeşte'de oİganize edilmesi beklenen Expo'nunl s ecek şekilde "oNE wlTH NATURE'' sloganl ile|1.. nımıyla ilgili değerleriesas alacağlnl belirte; Macaİbi gelenek ve kültürel değerleriıi sergileyeceklerikle e etmektedir

Ayrlca, ülke özel sektöİ iş insanlarınün vğ örgtttleİinin katülım sağlayacağı ay.lpavilyonların ğ,. 
.av:ı],-:. doga. su ,e ç.".'yt".İİİi ,U. alanİaraa lİUi.lİgiimkanlaıının İnel eıkinliklerjen. a:e *g""i^.İ""l".,"a kadar faıkl, eıkinliklereyeİ veİilmesinin planlandlğl bildiriImeklediİ,

Öte yandan Expo kapsamlnda avclllk ve doga
eıkinligin gerçekIeşıirilmesi. Avrupa Binicilik
uluslararasl eıkinlik düzenlenmesinin, müzik ve
adet çeşi!li Ma.ar etkinliginin gerçekleştirilmesinin v
diİzenlenmesinin p!anlandlğı b€linilmekıedir.

Türk Konseyi üyesi ülkelerine kadaİ d{invanln farkIl
nen EJüpo'ya kaılllmln ij|kemizin larihi ve kühürel
turizmine, mal ve hizmeı sektörleaine tanütım flrsatl

ürün ve hizmetleri ile birlikte Expo,ya kaİllm,",,"," |ui;lİJHtj"rl:l 
tanltım] kapsarn|nda ilgili firmaların
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söz konusu Expo'ya_ iliŞkin detaylı b ilg ilere https://onervi thnatu re202l .org/on adres inden ulaşılabilmekte
olup, Expo'ya kahlım hususunda ilgili linkte yer alan irtibat noktasıyla temaJkurulması gerekmekedir,

Bilgile.inizi ve söz konusu duyurunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim,
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