
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KATILIMCI FİRMALARI FUARDA HANGİ  

AVANTAJLAR BEKLİYOR? 
 

 Dünya pazarında yer almak / mevcut pazar payını 

artırmak,  

 Ürünlerini uluslararası alıcılara etkin bir şekilde 

tanıtmak, 

 Güçlü dağıtım ağlarının temsilcileri ile tanışmak ve 

sağlıklı bağlantılar kurmak, 

 Pazarı yerinde görmek yoluyla etkili satış stratejileri 

belirleyebilmek, 

 Önemli firmaların yöneticileri ve satın almacıları ile 

doğrudan temasa geçmek     

  Uzun dönemli müşteri ilişkileri ve hatta    

 ortaklıklar kurmak 

 Sektörle ilgili en son teknolojik gelişmeleri takip 

etmek                                                               

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER: 

 

 Stand alanı kiralanması 

 Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı 

 Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi 

 Stand temizlik hizmetleri ve çöp atımı 

 Reklam ve tanıtım hizmetleri   

 Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş 

kartı temini 

 Fuar kataloğunda ve internet sitesinde yer alma 

 İstanbul’da hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma 
 Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram 

hizmetlerinden faydalanma 

 

 
*Toplam katılım bedeli üzerinden %50 DEVLET DESTEĞİ imkânı 

*ULAŞIM DESTEĞİ: Beş temsilcinin uçak biletlerine % 50 devlet desteği 

*PRESTİJLİ FUAR DESTEĞİ: katılım bedelinize 50.000 USD’ ye kadar devlet desteği imkânı 

 

 KATILIM BEDELİ:    SON BAŞVURU TARİHİ: 
     895 € / M2     26 Mayıs 2017  
                           

ÖDEME PLANI:  ÖDEMEYİ KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ OLARAK YAPMAK MÜMKÜNDÜR 

***  Diğer bir ödeme şekline göre ise; 
 

 Toplam katılım bedelinin ilk % 50’lik bölümü fuar başvurusu esnasında ödenecektir ve bu aşamada 

fuar katılım sözleşmesi alınacaktır.   

 Bakiye 50%’lik kısım fuar bitiş tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ödenecektir. 

 Banka Bilgilerimiz :                                                                                 

 İstanbul Gemi ve Yat İhr. Birliği   

Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu 282) 

IBAN NO: TR620001500158048012768602 
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN GENEL SEKRETERLİĞİMİZ GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ ŞUBESİNDEN ( Büşra Gider- 0212 
454 05 30) İLE TEMASA GEÇİNİZ 

 

 

*ÖNEMLİ NOT: Firmalarımızın Genel Sekreterliğimiz patronajında düzenlenen fuarlara katılımları, Ekonomi Bakanlığı’nın yayınlamış 

olduğu 2009/5 sayılı Tebliği kapsamında desteklenmektedir. Neva 2017 Fuarı katılımcısı firmalarımıza, %50 oranında devlet desteği 

uygulanacaktır. İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde fuar katılımcısı firma, katılım bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği 

için gereken evrakları Birliğimize teslim edecek olup, fuar katılımına ilişkin destek karşılığı tutar, fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.  


