
Tarih                         Yetkili İsim ve Soyadı                         Firma Kaşesi ve İmza
 __ / __ / ____                         …………………………..….  

  

SIAL CANADA 2017 FUARI
TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU

KATILIM SÖZLEŞMESİ
I)F İ R M A  B İ L G İ L E R İ

Ticari  Unvan Ticari  Marka (Varsa)  

Adres:

Telefon
90-

Faks
90-

Firma E-posta Web 

Vergi Dairesi  (Lütfen Vergi Dairesi ile birlikte Şehir 
belirtiniz!)

Vergi No.

Tam Yetki l i  İsim ve Soyad ı GSM E-posta

Fuarla i lgi l i  iş lemlerden sorumlu kiş i  
İsim/Soyad

GSM E-posta

FUARDA SERGİLENECEK ÜRÜNLER

......................................................................................

......................................................................................

................................................................................

KATILIM BEDELİNE DAHİL OLACAK HİZMETLER 

 Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri,
 Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma,
 Ürünlerin İstanbul–Toronto nakliye ve gümrükleme 

organizasyonu, sigortalanması
 Fuar katalogunda ve internette firma bilgilerinin yer 

alması, 
 Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer 

alması, 
 Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ve ikram 

hizmetlerinden faydalanma imkanı, 
 Stand büyüklüğü ile orantılı fuar giriş kartı temini,
 Katılım bedelinin %50’Si ve 2 kişinin ekonomi sınıf 

uçak bedelinin %50’Si T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviki 
kapsamına alınacak olup, işlemlerin Odamızca takibi 

 Devlet desteğine ilişkin ilgili Birlik tarafından talep 
edilen dosya masrafı ücreti

TALEP EDİLEN M2:……………………………………

KATILIM BEDELİ: Bilahare belirlenecektir. 

ÖDEME PLANI

Talep edilen her m2 için 200 ABD Dolar ödenecektir. 
Örneğin 12 m2x200 ABD Dolar= 2400 ABD Dolar avans 
olarak ödenecektir. 

KATILIM AVANSI TOPLAMI
200 ABD DOLAR / m2 x ……… m2=………… $
(Tahsis edilecek alan minimum 12 m2’dir.)

Ödemelerin firma hesabından, tam firma unvanı ve 
“SIAL CANADA 2017 KATILIM BEDELİ” ibaresi ile 
yapılması gerekmektedir. 

***Başvurunuz katılım avansının Odamız hesabına 
ödenmesi ile geçerli olacaktır. 
***Stand tahsisi katılımcı firmalarımızın ödeme tarihi 
ve saati baz alınarak sırayla gerçekleştirilecektir. 

HESAP BİLGİLERİ
İSTANBUL TİCARET ODASI HESABI
BANKA             : YAPI KREDİ BANKASI
ŞUBE             : SULTANHAMAM (İSTANBUL)
HESAP(ABD $) : 055- 60635877
IBAN (ABD $) : TR64 0006 7010 0000 0060 6358 77

Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek stand 
konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliyede 12 m2 için 1 m3 limitine uyacağımızı, bedelsiz ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, katılımdan 
vazgeçmemiz halinde, ödediğimiz meblağların irad kaydı ile ilgili yukarıdaki hükümleri geçerli sayacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin 
edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının değişen tarihte fuara katılmayı tercih 
etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.


