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PS| 202l Fuarı hakkında

__]

:

İlgi

İsıanbul Ticareı Odaslnın 04.08.202l tarih ve 74977 sayılı yazısı.

ilgide kayıtlı yazıda, ülkemizin ihracatıntn artılnlması ve ürünlerimizin tercih edilir ıekabetçi gücünün
gerçek değerleri ile tanıtılması teminen, Almanya'nın Düsseldorfşehrinde l 1_ 1 3 Ocak 202l tarihlerinde

düzenlenecek promosyon ürünleri sektöründe Avrupa'nın en önemli fuarlardan biri olan PSI 202l
Fuarı'na Türkiye milli iştirak organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekteştirileceği

bildirilmekedir.

Yazıda devamla, söz konusu Fuarın Türkiye Milli İştirak organizasyonu m2 kaıılım bedeli tiim ana
hizmetler dihil 5.9592TL olduğu ifade edilmektedir.

Anılan fuara ilişkin broşür ve kaılım sözleşmesi ekte sunulmakta olup, detaylı bi|gi için broşürde
iletişim bilgileri yer atan İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmekıedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılanmla,

e-'n a
Ali Emre YURDAKUL
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Türkiye Milli İştiraki
lstanbul Ticaret Odası Organizasyonu

AVRUPA,NİN PROMOSYON
ünüNLERl FuARıNDA yERlNizi aı_ıı.ı
. Avrupa'nln en büyük Ve etkin promosyon ürünleri fuarlaİlndan

. 3 ayrl salonda yaklaşlk 40.000 m2 sergileme alanı

.35 ülkeden 720

katltlmcl

.81 ülkeden 16.367 ziyaretçi
.59.kez düzenıenecek Psl'ln her yll yükselen ziyaretçi grafiği
. Promosyon sektörünün uluslararası enst|tüsü Psl (Promotion Product service lndustry) nln
6.000 uluslararasl üreticisi, ithalatç|sI Ve distiribütörü ile buluşma imkanl
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KATıLıM BlLGısl
Minımum stant alan| : 9 m2
Katlllm bedelİ
: 5.952 TUm2
: m2x 1.000TL
1. Ödeme
BaşVuru ile bırlikte
: Kalan bedelin %50'si
2. Ödeme

. stant dekorasyonu Ve aydlnlatma

. Nakliye, gümrükleme Ve sigorta işlemleri
. FUar kataloğu ve web sayfaslnda firma bilgilerinin

yer alması

. Türkiye milli iştirak bİoşüründe firma bi|gilerinin

yer almasl
. Fuar süresince iletişim ve ikram hizmeıleri
. Fuar giriş kartı

3.

ödeme

:Bakiye bedel

. Katlllm sözleşmesi ile barlikte ödeme dekontunun

oda'mlza iletilmesi gerekmektedir.

. T.c. Ticaret BakanhğlteşVik işlemleri hakklnda

. llk ödemeye ilişkin banka dekoırtundaki taıih

bilgilendirme

ve

seat dıkkate allnarsk bir slralama
geİçekleştirİlecek, stant seçim hakkl tanlnacalİlr.

eaırxı eiı.oisi
HesaP

Adl

Banka
|BAN

(Tt)

: |STANBUL T|CARET

oDAsl

: YAP| KRED| BANKAS|
: TR29 0006 7010 0000

0060 6147 79

. Ödemeler firma banka hesabından tam farma
ünvanl Ve "Psl 2022" ibaresi ile

gerçekleştirilmelidir.

Teşekkür eder, saygılaı suna]ız.
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israı.ıeuL TicARET ooası oneaııizAsYoNu
KATıLıM sözı_:şıvırsi

Tel : (0212} 455 6t 03 _ 455 65 06 - 455 61 10 GSM : (0533) 959 30 57 Faks : (0212) 52o 15 26
E-posta :cjgdem.terzi@ito.org.tr _ pelin.karamahmutoglu@ito.org.tr - esra.avcioglu@ito.org.tr
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:

FlRMA llE lLGlLl BlLG|LER
UnVan

Tescilli Marka (Varsa)
posta kodu

Adres
Telefon
Faks
Firma e-posta

Web sayfası

Üyesi Bulunduğu oda

sicjl No

Vergi DailesjVe Şehri

Vergi No

sERGitEME ALANl
Talep edilen stant alanl
ToPlam katlllm bedeli
ToPlam katlllm bedeli

......m' [rahsis edilecek minimum a|an 9m'dir)
,.....m'xs.952 TL = ....................... TL (Nakliye ve gümrükleme dahil.)
-....-m2x5.472 TL = .........,..,.......... TL (Nakliye ve gümrükleme hariç.)

FUARDA YER ALACAK ANA ÜRÜNLER
Türkçe: ......................
.Ü.ünleİ; 8ğlrİk ve hacim limitleri çerçevesinde slnlrlandlrllacaıİlr.

BANxA 8lLGısl

oDEME PLAN|

Hesap Adl
Banka
şube

l. Ödeme : Talep edilen m'X 1.ooo TL
Başvuru ile birlikte

2. ödeme : Kalan 8edelin %so'si
3. Ödeme : Bakiye Bedel
. Katllım sözleşmesı ile birlikte ödeme dekontunun oda'mlza

iletilmesi gerekmektedir,
. ilk ödemeye ilişkin banka dekontundakitarih Ve saat
dikkate allnarak bır s.raıam€ gerçekleştirilecek,
stant seçim hakkl tanlnacaktlr,

FlRMA YETKlIlLERl
Tam yetkili yönetici

:
:

oDAsl

YAP| KRED| BANKAS|
SULTANHAMAM - |STANBUL

Şube Kodu :055
TL Hesap No : 60614779
|BAN
: TR29 0006 7010 0o0o 0060 6147 79

. ödemeleı firma hesabündan,lam ünvanl ile ve

'Psl 2022" ibaresi

ile gerçekleştirilmelidi].

Fuar Çallşmalarlndan sorumlu Yetkili

Ad, soyad

Ad, soyad

Unvan

UnVan

GSM

E-posta

: |STANBUL T|CARET

GSM
osta

:

FU.rçalşmalan ile ilqili§l€ml€rin
gerçekleştinleceğini, üdnlefimizin ihlacalna ilişkin iim b€lgelerin tesJim edieceğln., inanbulTlcalet odas] talaından
beli.lenecek slanl konseptjni kesinlikle kabul edecegimizi. naldiye İmn aşmı durumurıda oluş6.ak ihve .akliye bedelini ay.rca iideyeceğamizi, b€delsiz
üİüjnlere ilişkin kati gimlük v€Eibnnin lalafümEca ddene.<ini, kaohmdan vazg€gnemiu haland€. istanbul acafel odasl taBtndan belirtenecek meblağlam
ilat kaydediIeceğini b€yan

V€

taahhüt edeir.

Teşvik işlemleli, 31,12.2020 tarjhinden ilibarcn tc İcarel 8akanllo D€nel Yörü€tim sin€mi (DYs) üzednden kabı]l edil€ceıİi. Bu iübaıt6, kadİncl İma
bnnndan gercldi evrdklaan göndeiniDYs sistemi üzerjnden geçekle§tiil€cek olup, siil€.in 6kibi, eısik evlaklaan tamamhnmag tanamen kallhmcmn
işbu p.otokolden doğ.cak ihtih'la,, iiic€liKe taarlal a.ösünda dostane çözüm yofu ile gidelile.ehir, Ancak, lhtilatn onaya
ç*masndan itjba.en 30 (otu.) qün
içinde bu şe]dld€ çözumlenememesi h6linde, ihthfın çozümunde istanbd rrcaret cldğJ Tahklm ve Arabuluculuk Meükezi ( iToTAM } kurallan uyguina.aktr.
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FiRMA KAŞEsi VE iMzA

