
 

Fruit Logistica fuarı prestijli fuar olması nedeniyle “2009/5 Sayılı Tebli ” kapsamında katılımcı 
firmaların standlarında görevlendirece i en fazla 5 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidi -dönü  
ula ım masrafları ile milli katılım organizatörüne m2 üzerinden ödenecek katılım bedelinin 
%50’si 50.000$’a kadar fuar deste i kapsamında katılımcıya ödenmektir!!! (Ekonomi Bakanlı ı’na 
Milli Katılım için ba vuru yapılmı  olup onaylanması durumunda fuar deste inden yararlandırılacaktır). 

 
Avrupa’nın en büyük ya  meyve sebze fuarı olan FRUIT LOGISTICA fuarında 2014 yılında 84 
ülkeden 2.600 firma yer almı tır. 112.000 m2  alana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan 
fuarı 141 ülkeden 62.000 civarında ziyaretçi gezmi tir. 

  
FRU T LOG ST CA FUARI’NDA SERG LENEN ÜRÜNLER; 
ya  meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, 
dondurulmu  meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, 
taze kesilmi -hazır taze ürünler, çiçekler,  
tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri,   
paketleme malzemeleri,kalite kontrol sistemleri, 
so utma-ürün izleme sistemleri, 
meyve sebze i leme- yıkama sistemleri 
 
KATILIM PAYI ÜCRET NE DAH L OLAN H ZMETLER 
 Stand alanının kiralanması 
 Stand in aat ve dekorasyonu  
 Ürünlerinizin karayolu nakliyesi, gümrükleme ve sigortası 

     [taze ve dondurulmu  ürün ve gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tanıtım 
malzemelerinin tek yön gidi  kara nakliyesi] 
 nternet ba lantısı (sınırsız) 
 Katılımcı firmaların yeraldı ı bro ür yapılması ve fuar alanında da ıtılması 
 Stand genel ve günlük temizlik hizmeti 
 Reklam, tanıtım hizmetleri, dergi ilanları 
 Fuar basılı ve online katalo unda yer alma 
 M2 baz alınarak ücretsiz fuar giri  kartı 
 kram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri 

 

 

EK 1 (2 SAYFA) 



ÖDEME EKL  
“2009/5 sayılı Tebli ”in uygulama usül ve esasları gere ince fuar katılımcısı firma, katılım 
toplam bedelinin tamamını Birli imize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birli imize 
teslim edecek olup, fuar katılımına ili kin Devlet Deste i kar ılı ı tutar fuar sonrasında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından do rudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.  

Birli imiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde kar ıla acakları finansman yükünü 
hafifletme gayesi ile a a ıda detaylandırılan ödeme planını uygulayacaktır.  

I. Katılım payı toplam bedelinin % 50’lik bölümü Ekim ayı içinde 
II. Katılım payı toplam bedelinin bakiye % 50’lik bölümü Kasım ayı içinde ödenecektir.  

KATILIM ARTLARI 

1) 2009/5 sayılı Tebli in Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebli  kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmu , ihracatçı birli ine üye irket ile Türkiye'de yerle ik üretici / 
imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birli ine üye olmayan 
irketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamı  irketler ile ahıs firmaları destekten 

yararlanamamaktadır. 

2) Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde 
üretildi ine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözle mesi yapılan üretici firmaya ait fuar tarihinde 
veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite 
raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım 
yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır. 

3) Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına 
bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, ahıslara ait banka hesaplarından yapılan 
ödemeler kabul edilmemektedir. Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile 
yapılması gerekmektedir. 

4) Firmaların stand yerle imleri Birli imizce yapılacaktır. Birli imiz stand m2 talebinde de i iklik yapmaya 
yetkilidir. 

5) Birli imiz, fuar organizasyonlarını, ba vuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme 
hakkına sahip olup böyle bir durumunda ba vuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir. 

6) Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 2009/5 sayılı Tebli  ve Uygulama Usul ve 
Esasları’nda belirtilen artlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2009/5 
sayılı Tebli  maddelerini bilmeleri kendi sorumluluklarındadır. Bu tebli e www.ekonomi.gov.tr web 
sayfasından ula abilirsiniz. 

 7) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz hracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin 
ubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına yapılması ve banka tarafından ıslak 

ka eli banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.  

8)  Belirtilen online linkde yer alan ba vuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ile i bu fuar 
duyurusundaki artların firmalar tarafından pe in olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildi i 
kabul olunur.


