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AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ  

MERSİN 

FRUIT LOGISTICA 2020 
Uluslararası  Meyve, Sebze Ticaret Fuarı  

5-7 ŞUBAT 2020 

BERLİN / ALMANYA 

Türkiye'nin Milli düzeyde katı lımı  17. kez Akdeniz İhracatçı  Birlikleri tarafından 
gerçekleştirilecektir! 

Başvuru ı    22 TEMMUZ 2019  
KATILIM BEDELİ  

Tahmini 539 €/m2 (nakliyeli, bozulabilir ürün hariç, karayolu tek yön) 
Tahmini 522 €/m2 (nakliyesiz) 

NQT: Başvurunun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı  Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası  T.A.O. 
Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katı lım 
Bedelinin %50'sinin 22 Temmuz 2019 tarihine kadar yapı lması  gerekmektedir. 
Offline Başvuru Formu: RerXın Fruit Lo istiea 2020 Başvuru Form 

Avrupa'nın en büyük yaş  meyve sebze fuarı  olan FRUIT LOGISTICA fuarında 2019 yılında 84 
ülkeden 3,200 firma yer almıştır. 106.000 rn2  alana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan 
fuarı  130 ülkeden 78.000 ziyaretçi gezmiştir. "2017/4 savilı  Karar"çerçevesinde Fuarın milli 
katılımının Ticaret Bakanlığı  tarafından onaylanması  durumunda katıluncı  firmaların stand 
alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı  tarafından 
her fuar için TL olarak belirlenecek metrekare fiyatı  üzerinden 107.000 Türk Lirası'na kadar 
desteklenecektir. 
FRLTIT LOGISTICA FUARPNDA SERGILENEN i,:7RÜNLER; 

yaş  meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, 
dondurulmuş  meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, 
taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, 
tohum ve fidanlar, bitkiler, paketlerne-etiketleme makineleri, 
paketleme malzemeleri,kalite kontrol sistemleri, 
soğutma-ürün izleme sistemleri, 
meyve sebze işleme- yikama sistemleri 
1(ATIL1111 PAYI CCRETINE DAHIL OLAN  HIZMETLER 
• Stand alanının kimlanması  
• Stand inşaat ve dekorasyonu 
■ ürünlerinizin karayolu nakliyesi, gürnrükleme ve sigortası  (nakliyeli tercih eden firmalar için*) 
itaze ve dondurulmuş  ürün ve gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tanıtım malzemelerinin 
tek yön gidiş  kara nakliyesi) 
• internet bağlantısı  
e Katılımcı  firmaların  yeraldiğı  broşür yapılması  ve fuar alanında dağıtılması  
■ Stand genel ve günlük temizlik hizmeti 
• Reklam, tanıtım hizmetleri 
■ Fuar ',asılı  ve online kataloğunda yer alma 
• M' baz alınarak ücretsiz fuar giriş  kartı  

( 	• 

.50Y0  ^Ili Nami ğemeğinco Oüvenli eir.ktronik Iman Ue ımzeiarmştı r.ID: 099b3ec9-826.3-4.319-tabbl.4:904,-3c1aie8-1,4W02352, Bu kod ıle hilps://evraKttrn.org.trfewukdogrulame adresi/IÇE*. doğruleyffltAhrşitılL 
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KATILIN/I SARTLARI 

1.) Katı lın-1cl firlw.iların destekten yararlanabilmesi için Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katı lınılarını n 

Desteklenmesine ilişkin Karar (2017,A ) ve Uygulama Usul ve Esasları 'nda belirtilen şartlara uymak ve istenen 
belgeleri sunmak zorundad ı r. Katı lı mci firmaiann 2017/4  sayı l ı  Tebliğ   tnaddelerini bilmeleri kendi 
şnrumlultıklartrıdacjıl. Bu tebliğe ‘vww.ticarennov.tr  web sayfasından ulaşabilirsiniz, 

2) Fuarın milli katı lımı nın Ticaret Bakanlığı  tarafı ndan onaylanması  durumunda katı lı mcı. firmaları n stand alanının 
metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate. alı nmak suretiyle Ticaret Bakanlığı  tarafı ndan metrekare başına TL olarak 
belirlenecek birim fiyat üzerinden 1,07.000 Türk Lirası 'na kadar desteklenir. Söz konusu fuar Prestijli fuar olması  
durumunda Prestijli Fuar Desteği Hakkında: Katibi-acım yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (ihracat 
Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası  prestijli fuarlara 
yurt dışı  fuar organizasyonu kapsamında katı lması  durumunda Ticaret Bakanlığı  tarafından metrekare başına 
belirlenecek TL birim fiyattan 360.000 Türk Lirası 'na kadar desteklenir. Katı lımcmın prestijli fuar desteğinden 
yararlanahilmesi için, fuar sonrası  destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı  bir dilekçe_  ile 
talep etmesi gerekmektedir. 

3) Firmaların stand yerleşimleri Birliğhtlizce yaptlacakur. l3irIiğiıniz stand rn2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 
4) Birliin-ılz, fuar organizasyonları n ı , başvuru sayısı na, bütçe ve organizasyon imkanları /la rzöre iptal etme hakkı na sahip 

olup böyle bir durumunda başvuran firmaları n ödedikleri bedeller iade edilir. 
S) Destekten yararlarnlabilmesi için stantta sergilenen ve veya tanı tı mını  yapı lan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, 

katı lımcı  firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekrnekte olup, 
kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün velveya ithal ürün sergileyen velveya tanı tım yapan 
firmalar destekten yararlanamaınaktadır. 

6) 2017/4 sayı lı  Karar'ı n Uygulama Usul ve Esasları  Madde 1.6 (1) de Katılımcmı n yanıltıcı  veya gerçeğe aykırı  bilgi 
verdinin. veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı  ima jma zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince 
gösterdiği tanı nma yönelik yaklaşımını n ülkemiz itibarı nı  zedelediğinin, yabancı  ürün veya marka sergilediğinin, 201714 
sayı lı  Karar kapsamı  dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı  harcama kalemleri için destek aldiğının veya 2017/4  
sayı lı  Karar hükümlerine aykı rı  fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilnıez. I3ıı  fiillerin ödeme 
yapildıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayı lı  Kararı n 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapı l ı r. 

7) 2017/4 sayı lı  Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebliğ  kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı  birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik Ureticiiirnalatçı  organizasyonları  
yararlandı rı lır_" hükrnüne isti.naden ihracatçı  birliğine üye olmayan ş irketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmannş  ş irketler ile şahıs firmaları  destekten yararlanamamaktadı r. 

8) Özel üretim (private )abel), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dişi fuar organizasyonları na iştirakleri ile sektöre' 
nitelikteki uluslararası  fuarlara bireysel katı lımları nda; yerli ve. yabancı  şirketler veya zincir mağazaları n unvan:  marka 
ve logoları nı, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını  tevsik etmek kaydıyla (sözleşme,fatura 
vb talep edilir), kendi ticaret unvanları  veya tescilli markaları  (marka tescil belgesi sunulmalıdır) ile beraber stand 
alanlarında kultanabilirler, Ancak, bu tür sergileme tarzı  katilımcırun geri planda kalarak diğer markaları n ön plana 
çı kması  anlamı  taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanı labilir. Fuar 
desteği  alabilmeniz için Stant alanında kullaıı.:-,ıcağınlız markaların "firınanız adına marka tescil belgesi" nin. 
olması  zorunludur, 

Yapılacak Odernelerin katılı mcı  firmanı n banka hesabından crganizat& firmanı n banka hesabı na bankacı l ı k kanalıyla 
yapı lması  gerekir, Elden yapı lan ödemeler, şahıslara ait banka hesapları ndan yapı lan ödemeler kabul editmern.ektedir, 
Katı lım tutarı nın firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması  gerekmektedir. 

1.0) KATILIM PAYT. CCRETİNE DAHIL OLAN HII:NIETLER! Stand alanı nı n kiralannıası ,Stand inşaat ve dekorasyonu 
,Internet bağlantısı ,Katı lımeı  firmaların yeraldığı  broşür yapılması  ve fuar alanında dagı tı lmasi,Stand cenel ve günlük 
temizlik bizmeti,ruar hası lı  ve offline kataloğunda yer alma, belirli sayıda ücretsiz fuar giriş  kartnikram (çay-kahve-
kurabiye-çerez) hizmetleri, ürünlerinizin karayolu nakliyesi, gin-nrükleme ve sigortası  {taze ve dondurulmuş  tirtin ve 
gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tan ı tım rnalzemcicfinin tek yon gidiş  kara nakhyesi], 1. adet hostes 

11) ÖDEME ŞEKLI: "2017/4 sayı l ı  Tebliğ"in uygulama usul ve esasları  gereğince fuar katı lımoısı  firma, katı lım toplam 
bedelinin tamamı nı  Rirligimize ödeyecek ve Devlet Destek evrakları nı  Birliğimize teslim edecek olup, fuar katı lımına 

ilişkin Devlet Desteği karşı lığı  tutar fuar sonrası nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  tarafından doğrudan firmanı n 
banka hesabına yatı rılacaktı r_ Birliimiz, ihracatçı  firrnalarınuzin fuar ödeme stkeçlerinde karşı laşacakları  finansman 

yükünü hafifletme gayesi ile 2 taksitte katı lı m bedeli tahsil edilecektir. 
11) Fuar katı lı m bedeli ödemelerinin Akdeniz Ihracatci Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası  T.A.O. Mersin Şubesi 

TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 MAN no.  '111 Euro hesabına yapılması  gerekmektedir. 
12) Belirtilen online linkte yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafı ndan doldurulması  ile işbu fuar duyurusundaki. 

şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur. 

SCriCl 9ayı I, K9rı1 /41,1 54eralrıce 9Cmarı  ı  'elektronik rhy.a dc ImtBlerrnrşjlr.iC 15$91:ı3ec9.4M9-4€K1-bbb9-bae4ÇZc191e8-145202352. Ou kod Ile htlss:/levrel,bm,org,IrievraılMgruwna 00,  kidin<jen 


