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Heyete Iliskin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
-. Katihm bedeli, asagida belirtilen paket kapsammda 3.500 USD'dir.
• Odemelerin, Basvuru Formu doldurulduktan sonra katihmcmm belirtmis oldugu e-posta

adresine gonderilen onay mesaji icerigindeki AKiB banka hesabma havale yoluyla
gerceklestirilmesi miimkundiir. AKiB banka bilgileri katihmi uygun gonilen firmalanrmza
e-posta aracihgi ile iletilecektir.

• Katrhm bedeli odemelerinin, basvurucu firma hesabmdan yapilmasi gerekrnektedir.
• Heyete katihm; odeme dekontlannm Genel Sekreterligimize (sanayi@akib.org.tr)

ulasmasiyla kesinlesecektir.
• Heyete katilrmm kontenjanla smirh olmasi sebebi ile basvuru ve odemelerin son gune

birakilmamasi onem arz etmektedir.

Mersin, 3/01/2023SaYI:
Konu:

• Turk ihracatcilanrmz ve yabanci ahmci firmalar arasmdaki eslestirme cahsmasi, Turk
katihmci listesi kesinlestikten sonra B2B firmasmca yiiriitiilecek olup yabanci potansiyel
satin ahmcilar etkinlige davet edilecektir.

• Heyete katihm, katihmci tarafmdan iptal edildigi takdirde basvuru bedeli iade
edilememektedir.

• Heyete basvurdugu ve katihm bedelini odedigi halde, yabanci firma ile eslesmesi
yapilamayan katihmci firmanm heyete katilmasi miimkiin olmamakta ve bu durumda
yatirmis oldugu katihm bedeli firmaya iade edilmektedir.

• B2B gorusmeleri esnasmda katihmct firmalanmiz eslestirme yapilan yabanci firmalarla
bireysel olarak gorusecektir. Ihtiyac halinde terciimanhk hizmeti verilecektir.

• Konaklama ve ikili is gorusmelerinin yapilacagi otel bilgisi netlestiginde katihmci
firmalanrmza bilgi verilecektir.

• Avusturalya vize ahm siireci firma yiikiimlulugundedir.
• Avusturalya'ya giriste herhangi bir kisitlama ve COVID testi veya karantina yapma

zorunlulugu bulunmamaktadir.
• AKiB'in, Avusturalya Genel Ticaret Heyeti'ni Covid-19 salgmmm seyrini goz onune alarak

iptal etme hakki sakhdrr.

Kahhm Ucretine Dfihil Dian Hizmetler:
• Gidi~-Donu~Ekonomi S1111flU9ak Bileti
• 5 YlldlZhotelde 5 gece konaklama (2 gece Sidney, 3 gece Melburn)
• Heyet kapsarrundaki transferler
• ikili i~ Gorii~meleri (B2B)
• Toplantl gunu gerek duyuldugunda tercuman hizmeti
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