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TÜM ODA VE BORSALARA
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S

ODALAR VE BORSALAR

ekreterlik)

sinı-lĞl

Tarih
Sayı
Konu

İlgi

:

3422|550-,720SIAL Canada 2022

İstanbul Ticaret Odası'nın 01.1 1.2O2l tarih ve 105425 sayılı yazısı,

imkanlan
ilgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ihracatınm ana lokomotiflerinden gıda sektörümüze yeni ihracat
t"İrio .to.t- amacıyla, İstanbul Ticaret Odası tarafindan SIAL Gıda Fuarlanna iŞtirak edildiği
belirtilmektedir.

yazıda devamla, Kanada,nm Montreal şehrinde 20-22 Nisan 2022 taıihlei arasında diizenlenecek SIAL
ve TiirkiYe milli
Cmıda2122Fuan Tiirkiye miİıi ıştiruı.i'*o İ.tanbul Ticaret Odası tarafindan diizenleneceği
litırati mz tatıırm bedelitiirn ana hizrnetler dahil 8.800 TL/m2 olaıak belidendiği kaydedilmektedir,
sunulmaİİadn,
SIAL Canada 2022 Tiirkiye milli iştirakine ilişkin duyuru metni ve sözleşme elıİe

Bilgilerini ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim,
Saygılanmla,

ğı.rır4

Ali Emre YURDAKUL
Genel sekreter yardımcısı

EK:
1- SIAL_CANADA_SOZLESME (1 sayfa)
2- S1AL CANADA_DUYURU (l sayfa)
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SİAL CANADA

2022

ı

Montreal/ Kanada
20 -22 Nisan 2022

._"

Tüm gıda ve içecek ürünleri
Gıda işleme ve ambalaj ekipmanları
a

DÜN]rANİ N GİDA PROFESYON ELLER ı
AIU ERİKA KİTASİNDA BU LUŞUYOR!
a

xırıııu

SİAL CAİ{ADA
. 25.000 m2 katılım alanı

. Stant dekorasyonu, temel aydınlatma
. Ürünlerin nakliye, gümrükleme ve
sigorta işlemleri
. Fuar web sayfasında ve kataloğunda
firma bilgilerinin yer alması
. Odamızca hazırlanan katalogda firma
bilgilerinin yer alması
. Fuar süresince iletişim ve ikram hizmetleri
. Fuar giriş kartl
. T.C. Ticaret Bakanlığı teşvik işlemleri takibi

. 50 ülkeden1200 katılımcı
. 60 ülkeden 25.000 üzeri ziyaretçi
. S|AL Markasının ayrıcalığı i|e Amerika
kıtasındaki profesyonellere doğrudan
u laşım

. Katılımcı firmaların %95 memnuniyeti

öoeuı
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BAXKA BİLGiLERİ
Hesap Adt
Banka

Minimum stant alanı ] 12 m2
:8.800 TL / m2
Katılım

bedeli

Ödeme

:

2. ödeme

:

1.

Başvuru ile birlikte
3. ödeme

BEDELiNE DAHıL HızilETtER

isıaNaul

T|CARET oDAsl
:YAP| KRED| BANKAS|
: SULTANHAMAM - |STANBUL

:

Şube
:055
Kodu
TL Hesap No :60614T79
: TR29 OO05 70lO 0000 0060
lBAN

Talep edilen m'x20OOTL

Kalan bedelin %50'si
: Bakiye bedel

6147

. Ödemeler Jirma banka hesabından tam firma
ünvanı ve "SüAL CANADA 2022" ibaresi ile
gerÇekleştirilmelidir.

. Katllm sözleşmesi ile ödeme dekontunun
oda'mlza iletilmesi gerekmeKedIr.
, ilk ödemeye ilişkin banka dekontundaki tarih ve
saat dikkate allnarak bir slralama gerçekleştirilecek,
stant seçim hakkı tanlnacaktır.

Teşe kkür eder, saygılar sunarız.
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Cağrı Oluç
Tel :02124556105

Sibel Tavanç

Tel

iO212 4556111
E-Posta : sibel.tayanc@ito.org.tr E-Posta : ca9ri,oluc@ito,org,tr
444 o

486

l

ito.org.tr
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IsTANBUL

TicARET
oDAs[

Tel : 02,12 455 6t

ilciti

MONTREAL / KANADA
20 - 22 NisAN 2022

TüRKıYE MıLLi işTıRAKi
|STANBUL TICARET ODASİ ORGANlZASYONU
KAT|L]M sÖzLEşMEsİ

- 02'12

'1
E-posta : sibel.ıayanc@ito.or9,tr

FiRMA iLE

ıE8,

slAL CANADA2022

-

455 61 05

ca9ri.oluc@ito.org,tr

BiLGiLER

Unvan

Tescilli Marka (Varsa)
posta kodu

Adres
Telefon
Faks
Firma e-posta

web sayfasl
Üyesi Bulunduğu Oda

sicil No

Vergi Dairesi Ve Şehri

Vergi No

SERGiLEME ALANİ
Talep edilen stant alanl
Toplam Kahllm Bedeli

:

m2 [rahsis edilecek minimum alan 12m''dır.}

:

m2x8.8oo TL =............... TL

FUARDA YER ALACAK ÜRÜNLER

BANKA BiLGlsi

öDEME PLAN|
l. Ödeme : BaşVuru ile

birlikte

2, ödeme : Kalan Bedelin %50'si
3. Ödema : Bakiye Bedel

Hesap Adl

Talep edilen m'X 2.000 TL

Banka
Şube
Kodu
TL Hesap No

. Katıllm sözleşmesi ile birlilde ödeme dekontunun oda'mıza

iletilmesi gerekmektedir.

lBAN

. iIk ödemeye ilişkin banka dekontundaki tarih Ve saat
dikkate allnarak bir slralama gerçekleştirilecek,
stant seçim hakkl tanlnacaktlr.

FiRMA YETKiLitERi

Tam yetkili yönetici

isTANBUL TiCARET oDAsl

YAP| KREDi BANKAsl
sULTANHAN4Alü - isTANBUL

055

6o614n9

TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79

. odemeler firma banka hesablndan tam
ünvanl ve
'jrma
"sl,AL CANADA 2022' ibaresi ile gerçekleştirilmelidir.

Ad, soyad

Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad :

Unvan

UnVan

GSN4

GSM

E-posta

E-posta

ürünterimizin ihıacatına Ilişkın tijm bejgebnn ıesllm edlteceğini. inanbuİ İcaret odas| taraindan
ka'bd ed;eğimizI, nakliye limit aş|ml durumunda oluşacak ilave nakliye bedelinl aynca iİeyeceğimizi, bedelsjz
ürünlere |lişkln kaıj 9ümtü'k ve.gilerinln tarafmlzca öde;eceğinl. katllmdan vazgeçmemiz hallnde, ls,tanbul Ticaret odasl tarafından belirlenecek meblağlann

Fuar çaışmalaİ ile ilgjli işlemlerin gerçek|e$iıll€aeğini,

belid;ne;ek staft k;s;pıjni kesin a€
irat kaydedileceğina beyan ve tjaahhijl

edeiz,

Teşük lş|embn, 3l2.2o2o taihinden ilibaren T.c Ticaret Bakanİğ Desüek Yönetim sistema(DYs) Ürelinden kabul edileceKil. Bu itibarla, k6ıüİmclİrma
tarifındin gerekli evraılarn gtindefmi DYs sjstemi üzerinden gerçekleştjilecek ol(lp, sürecin lakiba, eksik ewaklann tamamlanması tamamen kalühmcnın
sorumluluğundadİ.
lşbu protokolden doğacak ihütallar, öncellkleıa.aflal arasmda dost6ne çözüm yolı, ile gjdedlecekİr- Ancak, ihtilatn ortaya ç]kmanndan ilbafen 30(oluz)gün
iiinoe ou şeıııoe çoiumıenememesi halinde, ahtilain çözümünde istanbulİ€aret odag Tahkjm Ve Arabuluct]luk Meıkezi(lToTAM )ku.allall uygulanacaktl.

TARiH
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YETKIL| iSiM VE

soYADl

FiRMA KAşEsi VE lMzA

