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ASYA-PASİFİK PAZARININ EN BÜYÜK GIDA FUARI FOODEX JAPAN YENİ İŞ 

FIRSATLARI SUNUYOR.. 
 

04-07 Mart 2014 tarihleri arasında Japonya’nın Chiba kentinde Makuhari Messe (Nippon Convention 

Center)’da düzenlenecek olan Foodex Japan 2014 39.Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına Birliklerimizce 

Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir. 

 

Tarım ve gıda ürünleri ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Japonya gıda ve 

içecek sektörü için önemli bir pazardır. Foodex Japan fuarına, 2013 yılında 67 ülke ve bölgeden toplam 

2.544 firma ve 71.000’in üzerinde ziyaretçi katılmıştır.  

 

Katılım Ücreti:  

Fuara desteksiz m
2
 katılım bedeli nakliye dahil 1165 ABD $/m

2,  
nakliye hariç 1080 ABD$/m²’dir. 

Fiyata dahil olan Hizmetler: 

-Yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu,  

-Sergilenecek ürünlerin nakliyesi (tek yön (gidiş) taze ve dondurulmuş ürünler hariç),  

-Temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı hizmetleri 

-Fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimizce hazırlanan katalogta yer alma,  

-Reklam ve tanıtım hizmetleri 

-Standlarda ikram hizmetleri  

 

Devlet Desteğinden Faydalanma: 

Fuar “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ”i çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup;  Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş İhracatçı Birliklerine üye şirketler 15.000 ABD Dolarını 

aşmamak kaydıyla katılım bedelinin ve standlarında görevlendireceği en fazla 2 firma temsilcisinin ekonomi 

sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si kadar destekten faydalanabileceklerdir. Japonya’nın 2014 yılı 

hedef ülkeleri arasında olması halinde destek oranı %70 olacaktır. 

Şahıs firmaları devlet desteğinden faydalanamamaktadır. 

 

Başvuru ve Ödemeler: 

Fuara katılmak isteyen firmaların 5000 ABD $ tutarındaki katılım payı peşinatı ödeme dekontu ile 

birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunun online olarak doldurulup, çıktısının her sayfası 

kaşe-imzalı (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce) olarak, en geç 25 Ekim 2013 Cuma günü 

mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde fuarlar@egebirlik.org.tr e-posta adresi ve 

+902324886100 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.  

 Stand yerleşimleri puanlama esasına göre yapılmaktadır. (Başvuru ücreti ödeme tarihi  %50, geçmiş 

katılım sayısı %30, stand büyüklüğü %20) Bu nedenle başvurunuzu  erken yapmanız stand yerinizin 

belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. 

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu için tıklayınız! 

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri  /  Özlem GÖKKAN VURAL (Fuarlar Şubesi) Tel: 0232 488 60 44    

E-Posta: fuarlar@egebirlik.org.tr 

NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 01/03/2013 tarih, B-2013/2 numaralı 

fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir. 

Foodex Japan 2014 
39.Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı 

04 - 07 Mart 2014 

Chiba – JAPONYA 
 

mailto:fuarlar@egebirlik.org.tr
http://www.egeliihracatcilar.com/images/Menu13-page/Foodex%20Japan%202014%20DetaylıDuyuru_00002359.pdf
http://fuarbasvurulari.egeliihracatcilar.com/default.asp?FuarId=1640514042013918152112
mailto:fuarlar@egebirlik.org.tr

