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Sayı : TİM.EİB.GSK.00.4/13401 İzmir, 12/12/2012 

Konu : Summer 2013 Fancy Food & Confectionery Show 

 Fuar Duyurusu 

E-POSTA 

                     ÖNEMLİ VE SÜRELİ 

 

 

 

 

 

Sayın İlgili, 

 

30 Haziran – 02 Temmuz 2013 tarihleri arasında Amerika’nın New York kentinde 

düzenlenecek olan Summer‘13 Fancy Food & Confectionery Show gıda fuarı Türkiye milli 

katılımı organizasyonu Birliklerimiz tarafından planlanmıştır. 

 

Summer Fancy Food & Confectionery Show fuarı, ABD’nin en önemli gıda fuarları 

arasında kabul görmektedir. Geçtiğimiz sene, yaklaşık 2400 ABD'li ve yabancı firmanın katıldığı 

fuarı 13.500 alıcı ziyaret etmiştir.  

 

Fuar, 1955 yılından bu yana New York şehrinde düzenlenmektedir. Türkiye milli katılımı 

da Birliklerimizce 1998 yılından beri üstlenilmektedir. Ancak New York fuar binasının geniş 

çaplı tadilatta olması nedeniyle, geçtiğimiz iki sene boyunca Washington’da düzenlenmiş olup, 

tadilat bittiği için bu sene tekrar New York’ta düzenlenecektir. Her türlü gıda ürününün 

sergilendiği fuarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.fancyfoodshows.com  internet adresi 

incelenebilir.  

 

Fuara Katılım Ücreti: 

Fuara katılım ücreti nakliye dahil m2 başına 1.190.-ABD$/m2 dir. Bu fiyata; yer kirası, 

stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin denizyolu nakliyesi (tek yön gidiş), 

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. Bu fuarda firmalara tahsis edilebilecek 

standların boyutları standart olup firmalarımıza 9,29m2 ve katları (9,29m2, 18,58m2 veya 

27,87m2) büyüklüğünde standlar tahsis edilebilecektir. Nakliye hariç katılım bedeli 1.080.-

ABD$/m2’dir. 

 

Devlet Desteği: 
ABD, 2013 yılı için Ekonomi Bakanlığınca belirlenen "hedef ülkeler" arasında yer 

almaktadır. Bu nedenle anılan Tebliğ şartlarını yerine getiren katılımcılar tarafından organizatör 

Ege İhracatçı Birlikleri’ne ödenecek fuar katılım bedeli ve fuarda standınızda görevli en 

Summer 2013 Fancy Food & Confectionery Show Fuarı  
30 Haziran – 02 Temmuz 2013  New York, A.B.D. 

Milli Katılım Organizasyonu 

 

http://www.fancyfoodshows.com/
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fazla iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli toplamı 15.000$'ı aşmamak 

kaydıyla, %70'i devlet desteği kapsamında katılımcıya geri ödenebilecektir.  

 
Fuara Katılmak İçin Yapılması Gerekenler:  

 
1. Ekli başvuru formunu doldurunuz. 

 

2. Katılım ücreti peşinatı olarak 5000.-ABD$'ını (beş bin ABD$) katılımcı firmanıza ait 

banka hesabından Ege İhracatçı Birlikleri'nin aşağıda belirtilen banka hesabına 

havale/EFT yapınız ve dekont aslı ile SWIFT mesajı aslını bankaya imza-kaşe ettiriniz. 

(Bankaya elden yapılan ödemeler devlet desteğinden faydalanamamaktadır, mutlaka 

EFT/havale yapınız) 

Ödemelerin yapılacağı banka hesabı: 

T.VAKIFLAR BANKASI FİNANSMARKET ŞB.  

IBAN NO: TR380 0015 00158048013243267   

HS.ADI: EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

 

3. Banka tarafından imza-kaşe edilmiş dekont/SWIFT mesajını başvuru formunuz ile 

birlikte en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar 0(232)4886100 numaralı faks ve 

fuarlar@eib.org.tr e-posta adresi ile Genel Sekreterliğimize iletiniz. Bankaca imza-kaşe 

edilmiş dekont/SWIFT aslını dosyanızda muhafaza ediniz, daha sonra sizden talep 

edilecektir. Bankaya elden yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat gereği kabul 

edilememektedir. Ödeme belgelerinde gönderici olarak katılımcı firmanın ticari ünvanı 

ve hesap bilgileri ile alıcı olarak Ege İhracatçı Birlikleri'nin isim ve hesap bilgileri, 

miktar ve ödeme tarihi açık olarak görülmelidir. Açıklama olarak Summer Fancy Food 

2013 fuarı vb. ibare yer almalıdır. 

 

ÖNEMLİ BİLGİ: Başvuruların kabulünde, katılım peşinatının yatırıldığını gösteren 

dekontun katılım başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi esastır. Katılım peşinatına ait 

dekont olmadan gönderilen başvurular işleme koyulmayacaktır.  

  

Stand Yerlerinin Belirlenmesi:  
Katılımcı firmaların blok stand içerisindeki yerleşimi, katılım peşinatının ödendiğini 

gösteren dekontun Genel Sekreterliğimize iletildiği tarih (başvurunun kesinleştirildiği tarih), 

firmanın anılan fuara geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği katılım sayısı ve talep edilen standın 

büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Genel Sekreterliğimizce yapılacak puanlama çalışmasına 

göre belirlenecektir.  

 

Bu çalışma yapılırken, her bir katılımcı firma için; katılımcı firmanın başvurusunu 

kesinleştirme tarihinin %50, katılımcı firmanın bu fuara geçmiş yıllarda düzenlenen milli katılım 

organizasyonları dahilinde gerçekleştirdiği katılım sayısının %30, ve katılımcı firmaya fuarda 

tahsis edilecek stand büyüklüğünün %20 ağırlığı olacak şekilde bir puan hesaplanacaktır.  

mailto:fuarlar@eib.org.tr


 

 

 

 

 

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 3 / 3 

Atatürk Cad. No:382  35220 Alsancak / İZMİR 

Tel.:  (232) 488 60 00  Faks:  (232) 488 61 00 

E-Posta: eib@egebirlik.org.tr   

Elektronik Ağ: www.egebirlik.org.tr 

Ayrıntılı bilgi için: Çiğdem Önsal - Şube Müdürü                                                        

 

Dikkat Edilmesi Gerken Diğer Önemli Hususlar: 

 
-ERKEN VE ZAMANINDA BAŞVURU YAPMAK ÖNEMLİDİR: Ülke 

pavyonumuzda yer alabilecek katılımcı sayısı sınırlıdır. Yoğun talep ve kısıtlı yer nedeniyle,  

fuara katılmak isteyen firmalarımızın zamanında ve ERKEN BAŞVURU yapmaları önem arz 

etmektedir. Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği üzere firmaların stand yerlerinin belirlenmesinde 

katılım başvurularını kesinleştirme tarihi (5000$ peşinatın ödendiğine dair dekontun Genel 

Sekreterliğimize iletildiği tarih) önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle katılımcılarımızın başvuru 

formlarını 5000$ katılım peşinatının ödendiğini gösteren dekont örneği ile birlikte ivedi olarak 

Genel Sekreterliğimize iletmeleri önemlidir.  

 

-Bilindiği üzere, 2003 yılından itibaren yürürlüğe giren ABD Kamu Sağlığı Güvenliği, 

Bioterörizme Hazırlıklı Olma ve Karşı Koyma Kanununu (kısaca Bioterörizm Kanunu) gereği, 

FDA kaydı olmayan firmaların ürünlerinin ABD’ye ithaline izin verilmemektedir. Bu nedenle, 

katılımcılarımızın FDA’ya kayıtlı olması gerekmektedir. FDA’ye online olarak kayıt yaptırmak 

için öncelikle https://www.access.fda.gov/oaa/ web sayfasından FDA nezdinde bir “account” 

(hesap) açılması ve bunun ardından “Food Facility Registration” bölümündeki adımların takip 

edilmesi gerekmektedir. 

 

-Fuarda “düşük asit” konservelenmiş ya da şişelenmiş ürün sergileyecek olan firmaların 

bu tür ürünlerin ABD’ye ihracatı için gereken “Federal Canning Establishment Number” (FCE) 

numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Fuarda “düşük asit” konservelenmiş ya da şişelenmiş 

ürün sergilemek isteyen ve henüz FCE numarası olmayan firmalarımızın süratle FDA’ya 

başvurmalarında fayda görülmektedir.  

 

-Fuara katılacak tüm firmaların fuarda görevli olacak en az bir personelinin fuar tarihinde 

geçerli bir ABD giriş vizesinin bulunmasını sağlamaları beklenmektedir. 

 

-Katılımdan vazgeçilmesi durumunda peşinat olarak alınan meblağ iade edilmeyecektir.  

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.  

 

                  

Sezmen ALPER    

 Genel Sekreter  
 

 

Not:   Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 30/03/2012 tarih, A-2012/1 

 numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir. 

 

Ek: Başvuru Formu için tıklayınız! 

http://www.egeliihracatcilar.com/images/menu11-page/Basvuru%20Formu_SF13_00001359.doc

