
ı{ANNo\rER MEssE 2o2o FUARıN DA
BULUşuYoR!

. Dünya sanayi sektörünün buluşma noktası

. 6500 katıllmcl

. Yaklaşık 2o0.ooo profesyonel ziyaretçi

. 6.5 Mılyon profesyonel iş görüşmesi

. Stent dekorasyonu Ve aydlnlatma,
, Naklıye, gümrük, sıgorta ışıemleri.
. Fuar kataloğu ve web sayfasında

fi rma bilgilerinin yaynlanması.
. Türkiye Milli lştiraki broşüründe firma
bilgilerinin yer alması.

. Fuar süresince iletışim ve ikram hizmetleri.

. Fuar giriş kartı.

. T.C. Tlcaret Bakanlığı teşvik işlemleri takibi.

. Devlet desteğine ilişkin ilgili Birlik tarafından
talep edilen dosya masrafı.

He36pAd| : israııguı ılcıRET oDAslBınka : YAP| KRED| BANKAS|
: SULTANHAMAM _ lsTANBuL

Kodu :055
TLH$rpNo:.ü614779

:]R29 00067O0 0000 0060 614779

. ödemeleı fımı bınkı he§rbındın tım
firmı ünvını ve "HANNOVER MESSE 2O2O
FUARI" lbaresl lle gcrçekleştlrllmclldlı.

. Hall 4

. Hall 13

. Hal| 16

. Hall 19-20

. Hall 22

Lojistik
Enerji
Dıjıtal Ekosistemler
Yan Sanayi
Yan Sanayi

Mınımum ıtant alanı : 9 m2
Katılım bodıll {nakllya dıhl| :3,705 TL /mz
1. Ödeme :Talep edılen mrx 2.ooo TL
Başvuru lle blrllkte
2. ödıme : Kalan bedelin %So,si
24OcrkZO2O

!,_öaem9_ : Bakiye Bedel
20 Mart 2020
. Katılm sözleşmesi ile ö3eme dekontJnun
oda'mlza iletilmesi gerekmektedir.

- hk ödeme|ye ilişkin banka dekonfundaki tarih Ve
saat dikkate allnarak bir s|ralama gerçekıeştjralecek
stant seçim hakkı tanlnacakür.

Tel
GsM

: oz2 455 6' 13 / 02,12 455 65 
'o: O5!l!| 959 30 57 / Faks: 0212 52O 15 26@flliiii,

Hannover-Almanya
20-24 NisAN 2o2o
Türkiye Milli İştiraki
lstanbul Ticaret Odası Organizasyonu

-Y^\ § /ı\

HANNoVER IvlEssE 2o2o

xATlLıM saĞı_aııcıx SALoNLAR

Teşekkür eder,



aIsTANBuL
riceRşr
oDAsı ı882

HANNoVER MEssE 2a2a
HANNOVER / ALMANYA
20-24 ııisax zozo
rünr|vg ııiı-ı.i lşrinıri
isrıxguı ricıner oDAsı oReexizısyoNu
KATıLıM sözı.Eşııesi

Tescllli Marka (varsa)

Firma e-posta

posta kodu

Web Sayfası

TyeslBrlrndrğu Oda SicilNo

Vergi Dairesi ve Şehri VergiNo

ll ııaıı+ ıoiıstıı _-_ Hall13: Enerjl ] Hal| 16: D[ital Ekosistemler ]Hall 1$20: Yan Sanayi *_ Haıı 22: Yan sanayi

Talıp ıdl!ın stant ılanı : ........................................m2 (tahsis edilecek minimum alan 9m2'dir.1

Toptam Ketlım Bıdıll : .................x 3.705 TUm2 E ............... TL ( Nakliye ve Gümrük Hizmetleri dahil)
Toplam t(aüım Bgdell : .................x 3.420TLlmz ! ............... TL ( Nakliye ve Gümrük Hizmeüeri hariç)

i 't. Ödemı : Talep edllen m2 x 2.000 TL Başvuru lle blrllne

ı 2. Ödıme : Ka]an bedelln %50'si 24 ocak 2o2o
3. Ödeme : Bakiye bedel 20 Man 2o2o

. Katlım sözleşmesi,l. Ödemeye ltişkln banka dekontunun
ileülmesi ile geçerli olacaktır.

. llk ödemeye illşkin banka dekontundakitarih ve saat
dlkkate alınarak bir sıralama gerçekleştirilerek,

. stant seçim hakkı tanınacakür.

Hesap Adı : lsıaNauı TlcAREr oDAsı
Banka : YAP| KRED| BANIGSI
Şubı :SULTANHAMAM-|STANBUL
ŞubıKodu :055
TL Hısap No :6061479
lBAl{ : TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79

. ödımıler F|rma hesüından, tam ünvanı lle ve
"HANNO\rER MESSE 2O2O'lbaresl llı

Tam yetklllyönetlcl

Ad,

Fuar
Ad,

Unvan

sorumlu yetklll

Unvan

GsM GsM

E-posta : E_posta

Fua, çalışmalan ıte i|glli işlemleıin gerçeHeştİ|leceğ|nl, aiİiinleıimian ihrocatna ılışkİn üım belgelerln tesllm edileceğln| lsıanbul Tlcsret odası tarafrndan

belirlen€cek stant konsepüni keslnlilde kabul edec€ğimizi. nald}re limil aşımı durumunda otuşacakİaıe naklVe bedeİni ayııca ödeyeceğimizi. bedelsiz
üİünlere ıİşkin kati gümrük vergiıerinin tarofımzca ödeneceğird, kabhmdan vazge9Tıemiz halinde, lstanbuı Ticaret odası t86indan belirlenecek meblağlann
irat kaydediıeceğlnl beyan ve taahhaıt edoıiz

Teşvik lşle.rr|eri, k8thmoirma tarötndan kendi KEP adreslnden l]glıi Bıdiğın KEP adresine gereklievraldann göndeİimi ı|e geİçeue$irilecek olup sürecin

takibl. eksık evİaldann tamam]anınısı tsmamen kahılmorrın sorumıuıUğundadıİ.

bbu protokolden doğacak ihüıarlaı öncellkıe tararıar araslnda dosbne çözüm yolu ııe glderileceRir. Ancak lhülatn orta},6 gkmasından itibaren 30 (ofuz) 9ün
ıinoe ou şeıtİde çözldenememesi halinde, ihtİlain çözümünde lnanbul İcaret odasl Tahkim ve Arabuluculuk Mertezi ( lToTAM ) kurallan uyguıanacaktr,

TARlH ....../....../....... YFrKlLılsıM VE soYADı FıRMA KAŞESıVE |MzA

İletişiın:Tel:(0212)455 61,t3 455 6510 GSM:(0533)959 30 57 Faks: (O212l52015 26
E-posta. idil.asla nlas(4ito.org.tr - esra.yil nıazıOito.org.tr
FlRMA iı_ç iı-eiı-i BiLGiLER
Unvan

Adres

Telefon

KATıLMAK sALoNU

Faks

ALANı

FUARDA YER ALACAK URUNLER

öoeıvıe pLANı BANKA aiı-eisi

vı haclm llmiüırl çcçeveslnde sınırlandınlacaküı.


