
   
 

12-14 Haziran 2022 tarihleri arasında Amerika’nın New York kentinde Jacob 

K. Javits Convention Center’da düzenlenecek olan Kuzey Amerika'nın en büyük gıda fuarı olan 

Summer’22 Fancy Food Show fuarına Genel Sekreterliğimizce Türkiye Milli Katılım Organizasyonu 

düzenlenecektir.  

Milli katılım organizasyonu 1998 yılından itibaren Genel Sekreterliğimizce düzenlenen Summer 

Fancy Food fuarı 67 yıldır düzenlenmektedir. Yaklaşık 180.000 ürünün sergilendiği, 55 ülke ve bölgeden 

2500’ün üzerinde firmanın yer aldığı fuar ile ilgili detaylı bilgi için https://www.specialtyfood.com/shows-

events/summer-fancy-food-show/ adresini inceleyebilirsiniz. 

Fuara sadece markalı ve ambalajlı özel ürünler sergileyecek firmaların fuara katılması yönünde bir 

prensip kararı almıştır. Bu şartlara uyan firmaların başvuruda bulunması gerekmektedir.  

Katılım Ücreti:  

Fuara katılım ücreti nakliye dahil m2 başına 1.400.-ABD$/m2’dir. Fiyata dahil olan hizmetler:  

• Yer kirası,  

• Stant inşaatı ve dekorasyonu,  

• Sergilenecek ürünlerin denizyolu nakliyesi (tek yön gidiş- taze ve dondurulmuş-soğuk 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 firmalarımıza 9,29m2 veya 18,58 m2 stantlar tahsis edilebilecek olup nakliye hariç katılım 

bedeli 1.300.-ABD$/m2’dir. 

 

Devlet Desteğinden Faydalanma: 

 Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesine İlişkin Karar uyarınca desteğe esas tutar m2 başına belirlenmekte olup ilgili tutar 

Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde toplam maliyetin %70’ini ve ayrıca 2022 yılı için sektörel fuarlarda 

azami destek tutarı olan 220.000 TL'yi geçemez.   

 

Başvuru ve Ödemeler: 

Fuara katılmak isteyen firmaların katılım payı ücretinin yarısının peşinat ödeme dekontu ile birlikte 

ekte yer alan başvuru formu ve sözleşmeyi firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce kaşe ve imzalı 

olarak, en geç 23 Şubat Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde 

fancy@eib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

 

 Stant yerleşimleri geçmiş katılım ve başvuru önceliğine göre Genel Sekreterliğimizce yapılmaktadır. 

Bu nedenle başvurunuzu erken yapmanız önemlidir. 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

Sözleşme İçin Tıklayınız. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

 

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri / Melis ÖZPINAR (Tarım 2 Şubesi)  

Tel: 0232 488 60 00- 2225 

E-Posta: fancy@eib.org.tr 

 

NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen A-2021/5 numaralı fuar organizasyon yetki 

belgesi sahibidir. 
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