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BioFach 2013 Organik Ürünler Fuarı 

13 – 16 Şubat 2013 / Nürnberg – Almanya 

TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 
 

13-16 Şubat 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenecek olan BioFach 

2013 Organik Ürünler fuarına Birliklerimizce Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir. 

 

2013 yılında 26.sü düzenlenecek BioFach-Nürnberg, organik ürünler konusunda dünyanın en 

önemli fuarı olma özelliği taşımaktadır. 2012 yılında fuara 120 ülkeden 2420 firma katılmış ve ziyaretçi 

sayısı 121 ülkeden yaklaşık 45 000’lere ulaşmıştır. (http://www.biofach.com) 

 

Fuarda, ekolojik normlara uygun olarak üretilen; gıda, tekstil-hazır giyim, mobilya-dekorasyon 

malzemeleri, kağıt ve kağıt ürünleri, bahçe ürünleri, tarımsal ve hayvansal ürünler, deri ürünleri, takı-

mücevherat, el işleri, hediyelik eşyalar vb. sergilenmektedir. Fuara katılacak firmalarda uluslararası 

geçerliliği olan ekolojik ürün sertifikası aranmaktadır.  

 

Katılım Ücreti 

Fuara desteksiz m
2
 katılım bedeli 650 Avro’dur. 

Bu fiyata; yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin havayolu nakliyesi(tek 

yön(gidiş), taze ve dondurulmuş ürünler hariç), temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-

online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer 

alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram hizmetleri dahildir.  

 

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 Şirket niteliğini haiz firmalar 15.000 ABD Dolarını aşmamak 

kaydıyla katılım bedelinin ve standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 

ulaşım masraflarının %50’si kadar destekten faydalanabileceklerdir. 

Şahıs Şirketleri destekden faydalanamamaktadır. 

 

Başvuru ve Ödemeler 

Fuara katılmak isteyen firmaların 1000 Avro tutarındaki katılım payı peşinatını yatırarak Ödeme 

Dekontu ve Başvuru Formunu en geç 15 Ekim 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine Genel 

Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.  

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu için Ctrl tuşu basılı tutarak tıklayınız! 

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri  /  Fırat BOZKURT (Fuarlar Şubesi) 

Tel: 0232 488 60 41 –  Faks: 0232 488 61 00 – 488 61 06  

E-Posta: firat.bozkurt@egebirlik.org.tr - fuarlar@egebirlik.org.tr 

 

NOT: Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 29/03/2011 tarih, GB-2011/1 

numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir. 

http://www.biofach.com/
http://www.egeliihracatcilar.com/images/menu11-page/BioFach%202013%20Duyuru_00001081.pdf
http://www.egeliihracatcilar.com/images/menu11-page/Basvuru%20Formu%20-%20BioFach%202013_00001085.docx
mailto:fuarlar@egebirlik.org.tr

