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Sayın Yetkili,
5-8 Mart 2019 tarihlerinde Japonya-Chiba kentinde Makuhari Messe’de (Nippon Convention
Center) düzenlenecek olan “Foodex Japan 2019 - 44. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye
ulusal katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
2019 yılında 44 ncüsü düzenlenecek Fuarı, gıda ihtiyacının sadece % 40’ını kendisi karşılayabilen
ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar $ tutarında gıda ithalatı yapan 128 milyon nüfuslu Japonya’da
düzenlenirken, bölge ülkeleri gıda pazarına hitap eden bir özellik de taşımaktadır. 2018 yılında fuara 77
ülke ve bölgeden 1.313’ü Japon, 2.153’ü yabancı olmak üzere 3.466 firma katılmış ve ziyaretçi sayısı
72.428 olarak gerçekleşmiştir http://www.jma.or.jp/foodex/en/.
Katılım Ücreti:
Fuara desteksiz m2 katılım bedeli 1.250.-ABD $/m2’dir. Bu fiyata; yer kirası, stand inşaatı ve
dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin havayolu nakliyesi (tek yönlü (gidiş) taze ve dondurulmuş ürünler
hariç), temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-online kataloğunda ve Genel
Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri
ve stantlarda ikram hizmetleri dahildir.
Foodex Japan 2019 Fuarı’nın nakliyesi havayolu ile gerçekleştirileceğinden, katılımcıların gidiş
nakliyesine verecekleri malların, en çok 350 kg olacak şekilde, her 9m2 başına 1m3’ü ve 167 kg’yi
aşmaması esastır. Belirtilen limitlerin aşılması durumunda, Genel Sekreterliğimizin yapacağı
değerlendirme neticesinde, katılımcılardan ekstra nakliye ücreti talep edilecektir.
Nakliye hizmetini almak istemeyen firmalar için ise desteksiz m2 katılım bedeli 1.180.ABD$/m²’dir.
Devlet Desteğinden Faydalanma: Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar uyarınca desteğe esas tutar fuar
bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50'sini geçemez. Azami destek tutarı
ise 85.000 TL'yi geçemeyecektir.
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Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmayan firmalar destekten faydalanamaz
(Tebliğe, Ticaret Bakanlığı’nın http://www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabilir.).
Katılımcıların, kiralayacakları alan için desteksiz katılım bedelinin tamamını Ege İhracatçı
Birlikleri hesabına yatırmaları ve destek evraklarını Genel Sekreterliğimizin eib@hs01.kep.tr KEP
adresine iletilmeleri gerekmektedir. Fuar katılımına ilişkin devlet desteği karşılığı tutar, fuar sonrasında
Ticaret Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda T.C. Merkez Bankası tarafından doğrudan katılımcı
firmalarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır.
Stant Yerlerinin Belirlenmesi:
Katılımcı firmaların blok stand içerisindeki yerleşiminde öncelikle geçmiş katılımları ve yerleri
dikkate alınacak, daha sonra katılım peşinatının Genel Sekreterliğimiz hesaplarına geçtiği tarih
(başvurunun kesinleştirildiği tarih), firmanın anılan fuara geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği katılım sayısı
ve talep edilen standın büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yapılacak puanlama çalışmasına göre Genel
Sekreterliğimizce belirlenecektir. Bu nedenle fuara erken başvuru yapmak önemlidir.
Birliğimiz adına ayrılan alana göre, Genel Sekreterliğimiz talep edilen m2’lerde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
Diğer Önemli Hususlar:
Kaliteye ve hijyene önem veren Japon piyasasının gerektirdiği gıda sağlık standartlarına uygun
ürünler ile fuara katılmak, temel başarı şartlarından birisidir.
Fuarda dökme tip ürün sergilenmemesi, bunun yerine ambalajlı, markalı ve kaliteli ürünlerin
sergilenmesi başarıyı arttıracaktır.
Fuara katılmak için yapılması gerekenler ve Ödeme Şartları:
1. Aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu “on-line” doldurup, çıktısının her sayfasını kaşe
ve imzalayınız (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce),
Başvuru Formu için tıklayınız!
2. Fuar katılım sözleşmesini doldurarak kaşeleyip firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya
kişilerce imzalayınız,
Sözleşme için tıklayınız!
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3. Talep edilen m2’ye karşılık gelen katılım tutarının %50’si (örn; 9 m2 x 1.250 ABD $ = 11.250,
11.250/2 = 5.625.- ABD $) tutarındaki peşinat ödemesini aşağıda yer alan Ege İhracatçı Birlikleri
hesabına katılımcı firma hesabından havale/EFT yapınız.
Ödeme Yapılacak Banka Hesabı
T. Halk Bankası, Alsancak Şubesi (Şube kodu: 731)
Hesap No: 53000266 no’lu ABD Doları hesabı
IBAN No: TR05 0001 2009 7310 0053 0002 66
** Önemli Not: Yürürlükteki mevzuat gereği; ödemelerin firmanıza veya firmanız adına harcama
yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından Genel Sekreterliğimiz hesabına havale/EFT
yapılması gerekmektedir. Elden yapılan ödemeler devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Ödemelere ilişkin dekont üzerinde;
a)
b)
c)
d)
e)

“Foodex Japan 2019 Fuar Katılım Bedeli” ve kaçıncı ödeme olduğu (1., 2. Taksit vb.),
Gönderici olarak katılımcı firma ticari unvanı (Son tarihli ticaret sicil gazetesi ile aynı),
Gönderici IBAN numarası,
Alıcı olarak Ege İhracatçı Birlikleri'nin isim ve hesap bilgileri,
Ödeme miktarı ve tarihi,

açık olarak görülmelidir. Teşvik Müracaatı için ilgili bankaca imza-kaşeli dekont ve swift mesaj
asıllarının Birliğimize gönderilmesi gerekecektir.
4. Kaşe-imzalı başvuru formunu, sözleşmeyi ve firmanız imza sirkülerini, peşinat ödeme
dekontunuz ile birlikte en geç 27 Kasım 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar elimizde
olacak şekilde foodex@eib.org.tr e-posta adresi ile 02324886100 numaralı faksa iletiniz.
Başvurular, peşinat ödeme dekontu/swift mesajı ile beraber işleme alınacaktır. Firmalarımızın
herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım peşinatları geri
ödenmeyecektir.
Bilgilerinize sunulur.
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
Başvuru formu için tıklayınız!
*Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen B-2018/2 numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir.
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