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Esra Sayın - Şef 

 

Sayın Üyemiz, 
  
 Komşu ülkelerle ticareti geliştirmek ve ihracatımızı arttırmak amacıyla 10-18 Eylül 2016 
tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleşecek olan TIF- Thessaloniki International Fair 
2016  (Uluslararası Selanik Fuarı)  fuarında Birliklerimizce Türkiye milli katılım organizasyonu 
düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Ülkemiz ihracatı içerisinde yaklaşık %5’lik paya sahip Yunanistan, yılda 26 milyon turist 
ağırlayan ve sürekli ithalat yapmaya zorunlu bir ülke konumundadır. Bu yaklaşım kapsamında EİB 
olarak Türkiye-Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ile iki ülke ticaretinin gelişmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu kapsamda Yunanistan’a olan ihracatımızı arttırmak için, Yunanistan en büyük ticari 
fuarı olan 81. Uluslararası Selanik Fuarı en uygun mecra olarak görülmektedir. Söz konusu fuar 
kapsamında ülke katılım alanlarının yanı sıra girişimcilik&inovasyon, teknoloji&hi-tech, e-oyunlar, 
kitap festivali, enerji ve inşaat, otomotiv, mobilya-dekorasyon, güzellik ürünleri bölümleri yer 
almaktadır. Fuar 200.000’i aşkın yerli ve yabancı ziyaretçisi ile Yunanistan’ın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve finansal en önemli organizasyonudur. Fuara ilişkin detaylı bilgiye http://tif.helexpo.gr/en 
adresinden ulaşılabilmektedir.  

Söz konusu ülkemizden katılan firmalar için fuar öncesinde Yunanistan pazarına ilişkin eğitim 
seminerleri düzenlenecek, ayrıca fuar döneminde Selanik Başkonsolosluğumuzun desteği  ve Türk- 
Kuzey Yunanistan Ticaret Odası işbirliği ile ikili iş görüşmeleri organize edilecektir.   

Fuara ilişkin resmi başvurular T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde yapılmış olup, fuarın destek 
kapsamına alınması halinde katılım bedeli ve her firmadan 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak bileti 
%50 oranında desteklenecektir. İhracatçı Birliklerine üye firmalar 15.000 ABD Dolarını aşmamak 
kaydıyla katılım bedelinin ve stantlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş- 
dönüş ulaşım masraflarının %50’si kadar destekten faydalanabileceklerdir. Fuar katılım bedeli 
nakliye hariç 393 €/m² (nakliye dahil 428 €/m²) 'dir. Katılım bedeline stand yer kirası, stand 
dekorasyonu, aydınlatma giderleri, nakliye, güvenlik, internet bağlantısı ve Selanik şehir merkezinde, 
fuar alanında ve Yunan basınında yer alacak reklam ve tanıtım giderleri ile eğitim seminerleri ve B2B 
iş görüşmeleri dahildir. Kurban Bayramı süresince gerçekleşecek fuarda katılımcılarımız ve aileleri  için 
Selanik’in ünlü plajları, Atatürk’ün evi ve Osmanlı mirasını ziyaret edebilecekleri paket programlar 
hazırlanacaktır 

Fuar ön talep toplama çalışmalarımız devam etmekte olup, ilgilenen firmaların en geç 24 
Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ön talep formunu elektronik ortamda doldurmaları 
gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunarım.  
e-imzalıdır 

           İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ 
        Genel Sekreter 

 
 


