
TEXWORLD EVOLUTION P~RIS2023 AUTUMN
APPAREL SOURCING PARIS 2023 AUTUMN
PARis - FRANSA
3 - 5 TEMMUZ 2023
TÜRKIYE MILLIIşTIRAKI
ISTANBUL TIcARET ODASı ORGANIZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESI

iletişim: Tel: 0212 455 6117 / 0212 455 65 83
E-posta: gulin.gursoy@ito.org.tr / ruken.ayata@ito.org.tr GSM: 0530 15142 33/05301514237

Unvan
Tescilli Marka(varsa)

Adres PostaKodu

Telefon
Faks
Firmae-posta
Web Sayfası
Üyesi BulunduğuOda Sicil No
Vergi Dairesive Şehri ,Vergi No

SERGiLEMEALANI
Talep edilen stant alanı:
Toplam Katılım Bedeli
Toplam Katılım Bedeli

...................................m2 (Tahsisedilecek minimumalan12m2'dir.)

...................................m2x18.050TL= TL(Nakliyeve gümrük hizmetleridahil)
m2 x 17.100TL = TL(Nakliyeve gümrük hizmetlerihariç)

Katılım bedeli
Minimum stant alanı
1.Ödeme
2. Ödeme
3. Ödeme

: 18.050TL! m2

: 12 m'
: Talep edilen m-x 2.000 TL
: Kalan bedelin %50'si
: Bakiye Bedeli

: iSTANBUL TiCARETODASı
: YAPI KREDiBANKASI
: SULTANHAMAM - iSTANBUL

HesapAdı
Banka
Şube
Kodu : 055
TL Hesap No : 60614779
IBAN : TR29 0006 7010 0000 0060 614779

• Katılımsözleşmesi ile birlikte ilk ödemeye ilişkin üzerinde tarih ve saat
bilgisi bulunan banka dekontunun iletilmesi gerekmektedir.
Sözleşme,dekont ile beraber iletildiğinde geçerli olacaktır.

• Banka dekontu üzerinde yer alan tarih ve saat dikkate alınarak
tüm katılımcı firmalar m2 ayrımı olmaksızın sıralanacak, bu sıralama
çerçevesinde flrmalanmıza stand seçim hakkı tanınacaktır.

• Ödemelerde tam firma ünvanı Ile "TEXWORLD EVOLUTION
PARIS 2023 AUTUMN veya APPAREL SOURCING PARIS
2023 AUTUMN" belirtilmeli ve ödemeler katılımcı firmanın
banka hesabından Odamız hesabına havale ile yapılmalıdır.

FiRMA YETKiLiLERi
Tam Yetkili Yönetici Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad: Ad,Soyad

Unvan Unvan
GSM GSM

E-posta E-posta

Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edilecegini, istanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek stant
konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliye limit aşımıdurumunda oluşacak ilave nakliye bedelini ayrıca ödeyeceğimizi, bedelsiz ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin
tarafunızca ödeneceğini, fuarda sergilenecek ürünlere ait nakliye organizasyonunun taraürmzca gerçekleştirilmesi durumunda tüm sorumluluğun taranrruzaait olduğunu,
katılımdanvazgeçmemiz halinde, istanbul Ticaret Odasıtarafından belirlenecek meblağlarınirat kaydedileceğini beyan ve taahhüt ederiz.

Fuarınana Organizatöründen kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanılamamasıhalinde katılımcınınuğrayacagızaran tazmin edilecek olup, yurt dışı fuar
organizasyonununiptal edilmesiveya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesive katılımcınında değişen tarihte fuara katılmayıtercih etmemesi durumunda katılımcıdan
alınanödeme eksiksiz iade edilecektir.

Teşvik işlemleri, T.C Ticaret BakanlığıDestek Yönetim Sistemi (DYS)üzerinden kabul edilecektir. Bu itibarla, katılımcıfirma tarafından gerekli evrakların gönderimi DYS sistemi
üzerinden gerçekleştirilecek olup, sürecin takibi, eksik evraklarıntamamlanmasıtamamen katılımeınınsorumluluğundadır.

isbu protokolden dogacak ihtilaflar, öncelikle taraflar arasındadostane çözüm yolu ile giderilecektir. Ancak, ihtilann ortaya çıkmasındanitibaren 30 (otuz)gün içinde bu şekilde
çözümlenememesi halinde, ihtilafınçözümünde istanbul Ticaret OdasıTahkimve Arabuluculuk Merkezi (ıTOTAM) kurallarıuygulanacaktır.

TARiH ....../....../....... YETKiLiisiM VESOYADı FiRMAKAŞESiVE iMZA

......................................................

......................................................



TEKSTiı DÜNYASıNıN KALBiNDE YERiNiZi ALıN!
NEDEN TEXWORLD?

• Avrupa'nın önde gelen aksesuar, kumaş ve moda
fuarı

• Sektörün trendlerini yaşayabilme fırsatı
• 55.000 m2 sergileme alanı, 420 katılımcı
• En büyük 2.yabancl ülke katılımı: Türkiye

NEDEN APPAREL SOURCING?

• Avrupa'nın etkin aksesuar, çanta, den im ve denim
ürünleri, hazır giyim, iç gfyim, mücevher, tuhafiye fuan

• Sektörün trendlerini yaşayabilme fırsatı
• Eş zamanlı düzenlenecek Texworld Evolution

Paris 2023 Autumn katılımcı ve ziyaretçilerine
ulaşma imkanı

ÖDEMEPLANI

Minimum stant alanı
Katılım bedeli
1. Ödeme
2. Ödeme
3. Ödeme

: 12m2

: 18.050TUm2

: Talep edilen m-x 2.000 TL
: Kalanbedelin %50'si
: Bakiye Bedeli

Katılım sözleşmesi ile birlikte ilk ödemeye ilişkin
üzerinde tarih ve saat bilgisi bulunan banka
dekontunun iletilmesi gerekmektedir. Sözleşme,
dekont ile beraber iletildiğinde geçerli olacaktır.

ilk ödemeye ilişkin banka dekontundaki tarih ve
saat dikkate alınarak m2 bazında bir sıralama
gerçekleştirilerek stant seçim hakkı tanınacaktır.

KATILIM BEDELiNE DAHiL HizMETLER

• Stant dekorasyanu, temel aydınlatma
• Ürünlerin nakliye, gümrükleme ve sigorta işlemleri
• Fuar web sayfasında ve Türkiye Milli iştirak

Kataloğunda firma bilgilerinin yer alması
• Fuar süresince ofis, internet ve ikram hizmetleri
• Fuar giriş kartı
• T.C. Ticaret Bakanlığı teşvik işlemleri hakkında

bilgilendirme

BANKA BiLGiLERi

HesapAdı
Banka
Şube
Kodu

: iSTANBULTicARET ODASı
:YAPI KREDiBANKASI
: SULTANHAMAM- iSTANBUL
:055

TL Hesap No : 60614779
IBAN :TR29000670100000 0060 614779

Ödemeler firma banka hesabından tam firma ünvanı
ve "TEXWORLD EVOLUTION PARIS 2023 AUTUMN
veya APPAREL SOURCING PARIS 2023 AUTUMN"
ibaresi ile gerçekleştirilmelidir.

Teşekkür eder, saygılar sunarız.

~~} İ~TANBUL
'tl] ~ TICARET{'\L~ODASı ı882

Gülin Gürsoy i Ruken Ayata Boztaş

Tel: 0212455 6117/0212 455 65 83
EPosta : gulin.gursoy@ito.org.tr/ruken.ayata@ito.org.tr
GSM : 0530 15142 33/0530151 42 37
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