
 

      HANNOVER MESSE 2018 SANAYİ FUARI
	 	 	 	 	 	 Hannover	-	Almanya	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 23-27	Nisan	2018

      TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
      KATILIM SÖZLEŞMESİ
Fuarlar Koordinatörlüğü: Tel: (0212) 455 61 13 - (0212) 455 61 16 - (0212) 455 65 10 -
  (0212) 455 61 19  Faks: (0212) 520 15 26
 E-posta: idil.aslantas@ito.org.tr - gokhan.capkin@ito.org.tr - esra.yilmaz@ito.org.tr
 akif.gonulcu@ito.org.tr

FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Unvan
Tescilli Marka (Varsa) 
Adres          Posta Kodu:

Telefon 
Faks 
E-posta 
Web Sayfası  
Vergi Dairesi ve Şehri 
Vergi No 

SERGİLEME ALANI
Talep edilen sergileme alanı: ........... m2 (minimum 12 m2)  
Toplam katılım bedeli:..........x550 EURO / m2 = …...............EURO (nakliye ve gümrük hizmetleri dahil)
 ..........x500 EURO / m2 = …...............EURO (nakliye hariç bedel)
Fuarda yer almak istenilen ihtisas salonu         Yan Sanayi        Enerji

FUARDA YER ALACAK ÜRÜNLER
TÜRKÇE:......................................................................................................................................................................... 

İNGİLİZCE:......................................................................................................................................................................

Ürünler Odamızın vereceği ağırlık, hacim limitleri çerçevesinde sınırlandırılacaktır. 

ÖDEME PLANI
Katılım bedeline mahsuben : Talep edilen m2 x 300 Euro (Katılım sözleşmesi ile beraber iletilecektir)
Bakiye katılım bedeli : 23 ŞUBAT 2018
Banka Bilgileri : Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi İstanbul Ticaret Odası Euro Hesabı
Şube Kodu : 055
EURO Hesap No : 60651949 
IBAN No : TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
• Ödemeler firma hesabından tam firma ünvanı ve “HANNOVER MESSE 2018” katılım bedeli ibaresi ile yapılmalıdır. 
**Katılım sözleşmesi, katılım bedeline mahsuben ödenecek avans bedeline ilişkin banka dekontunun iletilmesi ile geçerli olacaktır. 
**Firmalarımızın ilk ödemelerine ilişkin banka dekontundaki tarih ve saat dikkate alınarak bir sıralama 
    gerçekleştirilecek, bu sıralama çerçevesinde firmalarımıza stand seçim hakkı tanınacaktır.  

FİRMA YETKİLİLERİ
Tam Yetkili Yönetici     Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad :  Ad, Soyad :
Unvan :  Unvan :
GSM  :  GSM  :
E-posta :  E-posta :

Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından 
belirlenecek stand konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliye limit aşımı durumunda doğacak ilave nakliye bedelini ayrıca ödeyeceğimizi, bedelsiz 
ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, katılımdan vazgeçmemiz halinde, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek meblağların 
irad kaydedileceğini 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. 

İşbu protokolden doğacak ihtilaflar, öncelikle taraflar arasında dostane çözüm yolu ile giderilecektir. Ancak, ihtilafın ortaya çıkmasından itibaren 30 (otuz) 
gün içinde bu şekilde çözümlenememesi halinde, ihtilafın çözümünde İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) kuralları uygulanacaktır. 

TARİH  ....../....../.......   YETKİLİ İSİM VE SOYADI / UNVAN      FİRMA KAŞESİ VE İMZA

      …………….......................................

      …………….......................................


