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WINES OF TURKEY  
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 

DIŞ TİCARETTE STRATEJİK MÜŞTERİ VE PAZAR BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ  
HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ 

 

I. SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Tanımlar 

Bu şartnamede geçen 

Teklif veren: Teklif verecek olan kişi veya kurumu 

Teklif alan: İstanbul İhracatçı Birlikleri – İİB olarak belirtilmiştir.  

 

Madde 1 – Birliğe ilişkin bilgiler 

1.1.Birliğin; 

a) Adı: İstanbul İhracatçı Birlikleri ( Şartnamenin devamında İİB olarak anılacaktır.) 

b) Adresi: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blok Yenibosna / 

İstanbul  

c) Telefon numarası: 212 4540500 

d) Faks numarası: 212 4540501-02 

e) E-posta adresi: iib@iib.org.tr   

f) Web sitesi: www.iib.org.tr  

g) İlgili personelinin adı, soyadı, unvanı ve e-posta adresi: Ceyda Yücekal – Şarap UR-GE 

Uzmanı , cyucekal@iib.org.tr  

 

1.2.Teklif verenler, satın almaya ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

  Madde 2 - Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin bilgiler 

2.1. Satın alma konusu mal ve hizmetin; 

a) Adı: Wines of Turkey Dış Ticarette Stratejik Müşteri ve Pazar Bulma Teknikleri Eğitimi  

  Madde 3 - Satın Almaya ilişkin bilgiler 

       3.1.   a)  Satın alma usulü: Belli teklif verenler arasında ihale usulü 

                b) Tekliflerin sunulacağı adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C 

Blok Yenibosna / İstanbul 

 c) Satın alma komisyonunun toplantı yeri: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret 

Kompleksi C Blok Yenibosna / İstanbul 

 

   Madde 4 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati 

 

       4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C 

Blok 4.Kat Yaş Meyve Sebze Koordinasyon Şubesi Yenibosna / İstanbul 

b) Son teklif verme tarihi: 12 Eylül 2017   

c) Son teklif verme saati: 17.30 
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II.  TEKNİK DETAYLAR 

 

Madde 5. Projenin Amaçları 

 

İİB tarafından şarapçılık sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın rekabet 

güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay alması amacıyla 2. defa 

gerçekleştirilmek üzere “Wines Of Turkey” Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi 

planlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı’nın “Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, 

Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi 

Programı” kapsamında İhtiyaç analizi yapılmıştır. Yapılan analiz çerçevesinde küme üyesi olan 

firmaların özellikle İngiltere, ABD, Almanya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti pazarlarında 

büyüme fırsatlarının olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anılan proje kapsamında, “Wines of Turkey” markasının özellikle hedef pazarlarda 

tanınırlıklarının artması, var olan Marka değerlerinin geliştirilerek gerek nitelik gerekse 

nicelikli satışın artırılarak mevcut ihracatın arttırılması hedeflenmektedir.  

 

Eğitim 2 aşamalı planlanması beklenmekte olup; ilk aşaması ihracat için genel gereklilikler ve 

ikinci aşamasında İngiltere ve ABD pazarlarında derinlemesine analiz ve farklı müşteri 

edindirme vakalarının incelenmesi beklenmektedir.  

 

Madde 6 - İşin Tanımı ve Kapsamı  

 

İstekli, aşağıda belirlenen maddeleri kapsayan bir eğitim teklifi sunmalıdır: 

 İhracata hazırlık 

 İhracatın aşamaları 

 İhracat Departmanının oluşturulması 

 Global firma imajının oluşturulması 

 Web sitesinin oluşturulması 

 Hedef pazarların belirlenmesi ve Pazar araştırması nasıl yapılır? 

 Kültürel farklılıkların irdelenmesi 

 Coğrafi ve fiziki koşullar 

 İnternet 

 B2B siteleri 

 Arama motorları 

 E-mail marketing 

 Fuarlar (Yurtiçi fuarlar, Yurt dışı fuarlar) 

 Uygun fuar seçimi nasıl yapılır? 

 Fuara gitmeden önce yapmamız ve bilmemiz gerekenler 

 Fuar sonrası yapılacaklar 

 Face to face (Yüz yüze Pazarlama) 

 Yurt Dışındaki bilgi sitelerinde ve Tanıtım Kataloglarında yer alma 

 Görsel medyada yer alma 

 Ticari Heyetler 

 Yabancı firmaların Türkiye mümessilleri 

 Satış sözleşmesinde bulunması gereken hususlar; 

 Acentalık & Mümessillik sözleşmesi 

 Alım satım sözleşmeleri 

 İhracattaki riskler ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri 
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MADDE 7 - Lojistik Ve Zamanlama 

 

Hizmetin Sağlanacağı Yer: İstanbul İhracatçı Birlikleri – C BLOK – 6. Kat Konferans Salonu  

Uygulama Tarihi: 27 Eylül 2017 – Çarşamba  

 

MADDE 8 - Özel Gereksinim ve Şartlar 

 

 Teklif verenler tekliflerini yazılı olarak, İİB Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad, Dış Ticaret Kompleksi, 

C Blok 6. Kat, Yaş Meyve Sebze Koordinasyon Şubesi, Yenibosna adresine elden, kargo ile veya e-

posta aracığıyla iletilebilirler.  

 Fiyat Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar, rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.  

 Teklif mektubu yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır ve şirket imza sirküleri kopyası teklif beraberinde 

iletilmelidir.  

 Şartname ekinde yer alan Ek:1, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle elden veya kargo ile veya e-

posta aracığıyla teslim edilecektir.  

 Teklifler KDV dahil verilecek olup, minimum 30 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır. 

 Teknik Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, içermelidir. 

 Teknik Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve kullanılacak metodolojiyi detaylı bir şekilde 

anlatır nitelikte hazırlanmalıdır. Ek 2’de format verilmiştir.  

 Şartname ekinde yer alan Ek:2, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle elden, kargo ile veya e-posta 

aracığıyla teslim edilecektir.  
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EK 1 -MALİ TEKLİF FORMU       

 

Sözleşme başlığı : WİNES OF TURKEY URGE Projesi Dış Ticarette Stratejik Müşteri Bulma 

ve Pazar Bulma Teknikleri Eğitimi  

İsteklinin adı  : … … … … … … … … …  

Teklif Edilen Hizmet 
Toplam Maaliyet 

(KDV Dahil) 

Hizmetin Gerçekleştirileceği 

Tarih  

Eğitim Bedeli  

  

27 Eylül 2017 

 

Not: Verilecek olan teklifler KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı 

belirtilecektir. İstekli, teklifini ekli teknik şartnamedeki işin kapsamı, usul ve esaslar uyarınca 

verdiğini kabul eder.   

 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 
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EK 2  

 
Çalışma ve Maliyet Planı 

Önemli : Eğitim hizmetini verecek olan hizmet sağlayıcının gerçekleştireceği eğitim faaliyeti ile ilgili olarak aşama 

aşama, kaç gün, kaç saat hangi eğitim başlığının kim tarafından ne kadar maliyetle gerçekleştirileceğini gösteren 

detaylı iş planı sunulacaktır.  

 

Dikkat: Eğitim faaliyeti için İşbirliği Kuruluşunun hizmet aldığı hizmet sağlayıcının söz konusu hizmetleri 

başvuruda taahhüt ettiği şekilde yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili hizmet sağlayıcının yer aldığı 

yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

 

Eğitimin İçeriği 

Eğitim programında anlatılacak alt başlıklar belirtilecektir 

 

Maliyet 

Eğitim programının toplam maliyeti yazılacaktır. 

 

Eğitim Hizmeti Verilirken Kullanılacak Yöntem ve Araçlar 

Hizmet sağlayıcının eğitim hizmet süresince kullanacağı yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi verilecektir. 

(Ör: Uygulamalı eğitim, grup çalışması vb) 

 

Eğitim Kuruluşunun Konu ile İlgili Tecrübesi ve Referans Mektubu 

Hizmet sağlayıcının, ilgili alanlarda (dış ticaret, kalite, teknik eğitim vb) daha önce gerçekleştirdiği benzer nitelikli 

eğitimler hakkında bilgi ve referans mektupları ekte sunulacaktır. 

Eğitim hizmetini verecek olan hizmet sağlayıcının daha önce eğitim hizmeti vermiş olduğu en az 3 (üç) 

müşteriden alınmış referans mektubu (Tüm referans mektupları, hizmet satın alan şirket/kurumun antetli 

kağıdı kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Referans mektupları imza yetkisine sahip kişiler tarafından 

imzalanmalıdır. Mektupların üzerinde imzalayan kişinin adı ve unvanı yer almalı, şirket/kurum kaşesi ve tarih 

bilgisi bulunmalıdır. Farklı şirket/kurumlardan alınan referans mektuplarının içeriğinin birebir aynı olmaması 

gerekmektedir. Tüm referans mektuplarında verilen hizmete ilişkin, detaylı teknik bilgi içermeyecek şekilde, 

verilen hizmeti tanımlamaya yetecek düzeyde bilgi verilmelidir) 

Eğitmenlere İlişkin Bilgi 

Eğitmenlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren özgeçmişler ekte sunulacaktır. 

 

 


