“Summer 2021 Fancy Food Show” Fuarı
27-29 Haziran 2021 New York, A.B.D.
Milli Katılım Organizasyonu
ABD-New York’ta 27-29 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Summer’21
Fancy Food Show gıda fuarı Türkiye milli katılımı organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) tarafından gerçekleştirilecektir.
Summer Fancy Food Show Fuarı, ABD’nin en önemli gıda fuarları arasında kabul
görmektedir. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan fuara, 2019 yılında
ABD'de yerleşik ve yabancı 2.500'ün üzerinde firma katılmış ve yaklaşık 18.000 alıcı ziyaret
etmiştir.
Fuara Katılım Ücreti:
Fuara
hizmetler:
•
•
•

katılım ücreti nakliye dahil m2 başına 1.350.-ABD$/m2’dir. Fiyata dahil olan

Yer kirası,
Stand inşaatı ve dekorasyonu,
Sergilenecek ürünlerin denizyolu nakliyesi (tek yön gidiş- taze ve dondurulmuşsoğuk zincirde gitmesi gereken ürünler hariç),
• Temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı,
• Fuar basılı online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından
katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma,
• Genel tanıtım giderleri ve stantlarda ikram hizmetleri
Fuarda firmalara tahsis edilebilecek stantların boyutları standart olup, firmalarımıza 9,29m2
veya 18,58 m2 büyüklüğünde stantlar tahsis edilebilecektir. Nakliye hariç katılım bedeli ise
1.270.-ABD$/m2’dir.
Devlet Desteği:
Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Karar uyarınca desteğe esas tutar m2 başına belirlenmektedir. Desteğe
esas tutar, metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin Bakanlıkça belirlenen hedef
ülkelerde %70’ini geçemez. Ayrıca sektörel nitelikli fuarlarda 2021 yılı için azami destek tutarı
140.000 TL'dir.
Başvuru Formu ve Ödemeler:
Fuara katılmak isteyen firmaların talep edilen m2’ye karşılık gelen katılım tutarının %50’si
(örn; 9,29m2 x 1.350 ABD$/m²=12.541,50 ABD$’nın yarısı 6.270,75.- ABD$) tutarındaki
peşinat ödemesi dekontu ile birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu ve
sözleşmeyi doldurup çıktısını alarak, her sayfası kaşe imzalı (firmayı temsil ilzama yetkili
kişilerce) en geç 22 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar elimizde olacak şekilde
foodex@eib.org.tr e-posta adresine ve akabinde asıllarını imza sirküleri fotokopisi ile birlikte
kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
Sözleşme İçin Tıklayınız.

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri / Melis ÖZPINAR – Sertaç Aydoğan (Tarım 2 Şubesi)
Tel: 0232 488 60 00- 2223
E-Posta: foodex@eib.org.tr

