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Sayın İlgili, 

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin asıl misyonu üyelerinin ihracatı 

geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmektir. Bu görevin bir parçası olarak 

kurumumuz, “International Trade Fair Wines and Spirits (PROWEIN) – Uluslararası Şarap ve 

İçecek”  fuarının 2023 yılı Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirmeyi planlamaktadır.  

 

Düsseldorf/ Almanya’da Messe Düsseldorf fuar merkezinde her yıl düzenlenen fuar, bu yıl 

19-21 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Şarap sektöründe dünyanın en kapsamlı ve 

en iyisi olarak bilinen “PROWEIN” fuarında Türkiye pavyonunun dizayn ve konstrüksiyonu 

yapılırken Türk şarap sektörünün potansiyelinin ve gücünün ön plana çıkarılması konusunun önemli 

bir nokta olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Türk pavyonunun dizayn ve konstrüksiyonu ile ilgili 

olarak, firmaları,  teklif vermeye davet ediyoruz. 

 

Konstrüksiyon ile ilgili teknik, finansal ve genel şartnameler ekte yer almaktadır. 

 

Türkiye pavyonu, ürünlerini sergileyecek 7 firmanın katılımı ile Hol 12’de Birlik info alanı 

da dahil olmak üzere toplam 134 m2’lik bir alanda yer alacak olup; Türk pavyonun genel 

konstrüksiyonunda Türk Şarap sektörünü tanıtımına uygun bir tasarım kullanılması talep 

edilmektedir. Ayrıca pavyondaki tüm standların, firmalarımıza en etkin şekilde ürünlerini 

sunacakları bir ortam sağlayacak şekilde dizayn edilmesine özen gösterilmesi beklenmektedir. 

 

İhale ile ilgilenmeniz durumunda, tekliflerinizi imzalanmış kapalı bir zarf içerisinde en geç 

16 Ocak Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar şartnamede yer alan Genel Sekreterlik adresine 

göndermeniz hususunu rica ederiz. 
 

 

İsmail BOZDEMİR 

Genel Sekreter Yrd. 

 

 
 

 

 

 

 

Ek: Teknik, Finansal ve Genel Şartname ile ekleri (21 sayfa) 
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PROWEIN 2023  

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU, KONSTRÜKSİYON VE 

DEKORASYON ÇALIŞMASI 

19-21 MART 2023,  DÜSSELDORF / ALMANYA 
 

 

 

A. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON İŞLERİ : 

 
 Net Sergileme Alanı            : 133 m2 
                                                        

Hol 12 Stant No: F10; 68m2, Ada Stant (4 Katılımcı Firma) 

 Hol 12 Stant No: G18; 65m2, İki tarafı açık (3 Katılımcı + Info Stant) 

  

                                                             

 Pavyonun yerleşimi: Ekteki yerleşim planına( EK 1) göre yapılacaktır. 

 

 Stantların Genel Görünümü: Türkiye Standı’nın diğer ülke pavyonları arasında ön plana 

çıkmasını ve ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım ve görsel olarak 

ilgi çekici bir stant mimarisi oluşturulması için farklı konstrüksiyon malzemeleri, 

ışıklandırma, tavandan asılı materyaller v.b kullanılabilir. 

 

 Stantların yerleşimi (holdeki konumu, koridorlara ve diğer stantlara göre yerleşimi) 

konstrüktör firma tarafından yapılmalıdır. Firma stantlarının konumları ziyaretçilerin 

görüşme ve tadım alanına kolay geçebilecekleri şekilde organize edilmelidir. Katılımcı 

stantları da, gerektiğinde ziyaretçilerin şarap tadımı ve görüşme yapmasına uygun tasarımda 

olmalıdır. Uygulama için örnek bir çalışma Ek’te yer almaktadır. (EK 2) 

 

 Tasarımınız şarap fuarlarına uygun konsept içermelidir. Konsepte ait 4m*6m uzunluğunda 

ve yaklaşık 2m yüksekliğinde bir banner çalışması, hol kuralları göz önünde bulundurularak 

yapılacaktır. Pavilyon üzerinde yer alacak bu ortak banner iyi aydınlatılmalıdır.  

 

 Konstrüksiyon Malzemeleri: Temel konstrüksiyon malzemeleri MDF olabileceği gibi metal, 

akrilik, plexiglass malzeme kullanılarak da dekoratif bir kombinasyon kullanılabilir. Ayrıca 

zemin için çeşitli podest seçenekleri tasarıma eklenecektir. Kullanılması planlanan örnekler 

ve konstrüksiyon malzemeleri teklifle birlikte gönderilmelidir. Bunun yanında Genel 

Sekreterliğimiz info alanı, görüşme alanı ve firma standlarında modern bir ışıklandırma 

sistemi kullanılacaktır. Teknik bir konuda yardıma ihtiyaç duyulması halinde fuar idaresi ile 

temasa kurulması yararlı olacaktır. (www.prowein.com)   

 

 Fuar açılmadan ve fuar süresince günlük stant temizliği de konstrüktör firma tarafından 

üstlenilecektir. 
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II – KATILIMCI FİRMA STANDLARI: 

 

 Katılımcı stantlarının sayısı 7’dir. İnfo stant alanıyla birlikte 8 katılımcı olacaktır. Ada Stand 

alanında(12/F10) 4 (dört) firma, iki tarafı açık alanda(12/G18) 3 (üç) firma ve info stant 

alanı olacaktır. Her bir katılımcın eşit sergileme alanı ve görüşme olanakları ile ekipmana 

sahip olmalıdır.  

 

 Katılımcı stantlarının ön cephesi en az 1m genişliğinde olmalı, her bir katılımcı kendi şarap 

tadım kontuarına ve şaraplarını sergileyecek alana sahip olmalıdır.  

 

 Her Katılımcı standında; 72 şişe, broşür ve promosyon malzemelerinin sığabileceği bir 

kilitlenebilir saklama alanı olmalı. Tüm saklama alanları üzerinde firma görseli yer 

almalıdır.  

 

 Her Katılımcı standında firma ismi (firma alınlık yazısı) açıkça yer almalı ve firmanın kendi 

reklamına yer vereceği bir grafik alanı oluşturulmalıdır. 

 

 Her bir katılımcı standında; lap top, telefon şarjı, buzdolabı gibi elektrikli ekipmanlar için 

4’lü priz bulunmalıdır. Her katılımcı standında, en az 48 şişe alabilen buzdolabı, konstrüktör 

firma tarafından kiralanacak ve buzdolapları için 24 saatlik elektrik bağlantısı sağlanacaktır. 

 

 Tüm katılımcı stantları iyi aydınlatılmalı ve firma görsellerini vurgulayan ışıklandırma 

yapılmalıdır. 

 

 Tüm katılımcı stantlarında tadım kontuarı için konforlu bir bar sandalyesi, bir görüşme 

masası, 4 konforlu sandalye, 1 broşürlük ve küçük bir çöp sepeti yer alacaktır.  

 

 

III – INFO STAND: 

 

 

 İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin Hall 12, G18 nolu stantta 14 m2lik bir info stand ve mutfak 

alanı bulunacaktır. İnfo-stantta yeteri kadar raf, broşürlük, 1 adet bar sandalyesi, 3 adet 

hakiki deri koltuk, 1 adet kilitlenebilir dolap, 1 adet askılık, 1 adet çöp kutusu, yeterli 

büyüklükte kilitli depo alanı ve kilitlenebilir gözlere sahip info desk bulunacaktır. Ayrıca 

mutfak bölümünde çay kahve hizmetinin verilebilmesine uygun düzende bir tezgâh, 3 adet 

kettle, 3 adet kahve makinesi, 1 servis arabası, yeteri kadar raf sistemi, 1 adet büyük çöp 

kutusu, bir lavabo, bir buzdolabı ile bunların su ve elektrik bağlantıları bulunacaktır.  

 

 

IV – GRAFİKLER: 

 
 Grafik alanları için görseller İstanbul İhracatçı Birlikleri ve Katılımcı Firmalar tarafından 

uygun olan formatta temin edilecektir. İki Görsel alanı mevcuttur. İlki en üstte yer alacak 

olan “İstanbul Fresh Fruit and Vegetable Exporters Association” fuar konseptine ait görsel 

alandır. İkinci görsel alanı ise firmaların kendi logo ve reklamlarını içerecektir. Görsel 

alanların ölçüleri ve sayıları stant tasarımınızda mutlaka gösterilmeli ve teklifiniz grafiklerin 

basımı ve sıvamasını içermelidir. 
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V – GÖRÜŞME ALANI 

 
 Stand G18’de çeşitli tanıtımlar, yiyecek servisi ve şarap tadımı için bir görüşme alanı 

organize edilmelidir. Bu alanda minimum 2m uzunluğunda ve elektrik bağlantıları olan bir 

kontuar yer alacaktır. Ayrıca bu alanda laptop ile kullanılmak üzere, minimum 50” Full HD 

Plazma ya da LED TV de konstrüktör firma tarafından temin edilecektir. Laptop, İstanbul 

İhracatçı Birlikleri tarafından sağlanacaktır. TV’de HDMI girişi bulunmalıdır ve kablo 

uzunluğu laptop ile TV arasında bağlantıyı sağlayacak yeterli uzunlukta olmalıdır. 

 

 

B. FİNANSAL ŞARTNAME: 

 
 Hazırlanacak teklif, proje ve uygulama olarak iki kısımda ve 1 yıllık olarak 

fiyatlandırılacaktır.  

 

 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki 

şekilde yapılacaktır: 

 

 Sözleşme imzalandıktan 3 iş günü sonra % 40;   

 Standın inşasının tamamlanarak Birliğimize tesliminde % 30; 

 Fuar bitiminden 5 iş günü sonra, % 30; 

 

olmak üzere üç aşamada ödenecektir. Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 

 
 

C. GENEL ŞARTNAME : 

 
 Yüklenici firmanın uluslararası fuarlarda ulusal stand konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih 

nedeni olacaktır. Teklif dökümanlarına (çizimler, fiyatlandırmalar, mobilya katalogları, 

podest / ahşap malzeme örnekleri vs.) referans listesi ve daha önce inşaatı gerçekleştirilmiş 

stand fotoğraflarının eklenmesi zorunludur. 

 

 Yüklenici firmalar,  birden fazla proje teklifi verebilirler. 

 

 Türkiye Standı’nın inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, sigorta 

giderleri v.b konstrüksiyon firması tarafından karşılanacak olup, Fuarın açık olduğu 

zamanlarda, ortaya çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca 2 teknik 

eleman tahsis edilecektir. 

 

 Yüklenici firma, Fuar İdaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla,  

gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. Fuar stantları ile ilgili 

yangın gibi tüm güvenlik ve risk önlemleri Konstrüktör firma tarafından alınacak ve fuar 

idaresi nezdinde öngörülen yükümlülükler yerine getirilecektir. 

 

 Türkiye Standı’nın ölçümlendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek 

sözleşmeci firmanın sorumluluğundadır. 

 

 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda 

belirtilen bütün koşullar yer alacaktır. 
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 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde yüklenici firma, sözleşme miktarının % 20’si 

oranında banka teminat mektubunu İİB’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat mektubu fuarın 

bitim gününe kadar geçerli olacaktır. Hizmetin yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde 

belirtilecek şartlar dâhilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, 

İİB’in söz konusu teminat mektubunu nakde çevirme hakkı saklıdır. 

 

 Konstrüksiyon Teklifi son gönderim tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe mesai saati bitimine 

kadar kapalı zarf usulü gönderilecektir. 

 

Bu tarihten sonra elimize geçen veya şartnameye uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 Teklif İçeriği: 

 

1. Genel Kuşbakışı Plan (A3-fotoblok) 

2. Perspektif Görünüş (A3-fotoblok) 

3. Örnek Stand Detay Görünüm (A3-fotoblok) 

4. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A3 bir karton veya fotoblok 

üzerine yapıştırılmış şekilde) 

5. Detaylı Maliyet Analizi 

6. Referanslar ve Fotoğraflar 

 

 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: IIB Yaş Meyve Sebze Sektör Şubesi  

 

 

      İİB İletişim Bilgileri: 

 

İİB Yaş Meyve Sebze Sektör 

Şubesi 

Adres: Yenibosna Merkez 

Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 

Bahçelievler/İstanbul 

      Tel: 0090 212 454 05 00 

      Faks: 0090 212 454 05 01 - 02 

      Web: www.iib.org.tr 

      E-Mail: yasmeyve@iib.org.tr 

 

      Fuar İdaresi İletişim Bilgileri: 

 

Messe Düsseldorf  GmbH 

Stockumer Kirchstr, 61 

40474 Düsseldorf  Germany 

Contact: 

Ms. Petra Langen  

E- mail : LangenP@messe-duesseldorf.de 

       Phone: +49 (0) 211/4560-585 

Fax: +49 (0) 211/4560-87585 

Web: www.prowein.com 
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Wandelement 
wall unit 
 

Zimmertür (1,00m breit) 
Door (1,00m wide) 
 

Wasserzu- / und -ablauf 
Water supply and drainage 
 

Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose 
A.C. connection 3,3 kW with schuko socket 
 

Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW 
Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW 
 

Schukosteckdose 230 V 
Schuko socket 230 V 
 

CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A 
CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A 
 

Druckluft 
Compressed air 
 

Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) 

Suspended items  (max. load 50 kg) 
 

Massstab: 
Scale: 

Fläche: 
Area: 

     Zeichenerklärung (Bestellung)     legend (order)                                   Hallenlegende            hall legend 

3.3

 

Hallenrückwand 
Existing hall walls 
 

Standbegrenzung ohne Wände 
Stand limit without walls 
 

Revisionsöffnung (1,0m x 1,0m) muss freibleiben 
Service hatch must be kept clear 
 

Rolltorbedienung muss freibleiben           
Switch for hall door must be kept clear 
 

Leitsystemwürfel – unter Hallendecke  - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 5,70m) 
Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,70m ) 
 

Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden 
Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free 
 

Ab einer Bauhöhe von 4,50m muss ein Abstand von 0,5m eingehalten werden 
The minimum distance between stand constructions must be 0,5m at or above 4,50m height  
 
 

Zur Beachtung! 
Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen 
Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich 
 

Please note! 
If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed 
ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers 
 

 

Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) 
Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) 
 

Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,21m) 
Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,21m) 
 

Säule (     0,61m )   
Pillar  (     0,61m ) 
 

Max.Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m 
Max.height in front of the service area – 3,20m 

Grundriss-Skizze   Bitte nur Platzierung Ihrer Bestellung einzeichnen 

Layout Plan               Please mark only the areas for distribution of your material 

Veranstaltung: 
Event:  
Name des Ausstellers:                                                                                                                   Standnummer: 
Name of exhibitor:                                                                                                                            Stand No. 

Messe 
Düsseldorf  GmbH 
 
E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de 
Fax  +49(0)211/4560-8566 

 

Keine technische Versorgung, Fundamente und 
Unterflurverlegung möglich 
Technical supply, foundations and  
underground laying not available 
 

Versorgungskanal 
Utility channel 
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Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke 
    detail of ceiling fixing points 

1 : 
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Grundriss-Umgebung  

Layout Area              

Veranstaltung: 
Event:  
Name des Ausstellers:                                                                                                                  Standnummer: 

Name of exhibitor:                                                                                                                            Stand No. 

Messe 
Düsseldorf  GmbH 
 
E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de 
Fax  +49(0)211/4560-8566 
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Wandelement 
wall unit 
 

Zimmertür (1,00m breit) 
Door (1,00m wide) 
 

Wasserzu- / und -ablauf 
Water supply and drainage 
 

Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose 
A.C. connection 3,3 kW with schuko socket 
 

Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW 
Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW 
 

Schukosteckdose 230 V 
Schuko socket 230 V 
 

CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A 
CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A 
 

Druckluft 
Compressed air 
 

Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) 

Suspended items  (max. load 50 kg) 
 

Massstab: 
Scale: 

Fläche: 
Area: 

     Zeichenerklärung (Bestellung)     legend (order)                                   Hallenlegende            hall legend 

3.3

 

Hallenrückwand 
Existing hall walls 
 

Standbegrenzung ohne Wände 
Stand limit without walls 
 

Revisionsöffnung (1,0m x 1,0m) muss freibleiben 
Service hatch must be kept clear 
 

Rolltorbedienung muss freibleiben           
Switch for hall door must be kept clear 
 

Leitsystemwürfel – unter Hallendecke  - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 5,70m) 
Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,70m ) 
 

Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden 
Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free 
 

Ab einer Bauhöhe von 4,50m muss ein Abstand von 0,5m eingehalten werden 
The minimum distance between stand constructions must be 0,5m at or above 4,50m height  
 
 

Zur Beachtung! 
Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen 
Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich 
 

Please note! 
If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed 
ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers 
 

 

Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) 
Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) 
 

Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,21m) 
Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,21m) 
 

Säule (     0,61m )   
Pillar  (     0,61m ) 
 

Max.Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m 
Max.height in front of the service area – 3,20m 

Grundriss-Skizze   Bitte nur Platzierung Ihrer Bestellung einzeichnen 

Layout Plan               Please mark only the areas for distribution of your material 

Veranstaltung: 
Event:  
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Keine technische Versorgung, Fundamente und 
Unterflurverlegung möglich 
Technical supply, foundations and  
underground laying not available 
 

Versorgungskanal 
Utility channel 

Ca 2,0m   
C

a
 5

,0
m

 

C
a
 0

,5
m

 

Säule 
pillar 

Deckenknoten 
Fixing points 

        2,88   0,6 0,6   2,88m         

  
  
  
2
,8

8
  
  

0
,6

 0
,6

  
  

2
,8

8
m

  
  
  
  
 

Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke 
    detail of ceiling fixing points 
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