BioFach 2020 Organik Ürünler Fuarı
12 – 15 Şubat 2020 / Nürnberg – Almanya

TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenecek olan BioFach
2020 Organik Ürünler fuarına Birliklerimizce Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda Türkiye
milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir.
2020 yılında 30.su düzenlenecek BioFach-Nürnberg, organik ürünler konusunda dünyanın en
önemli fuarı olma özelliği taşımaktadır. 2019 yılında fuara 144 ülkeden 2.982 firma katılmış ve ziyaretçi
sayısı 144 ülkeden 51.488’lere ulaşmıştır. (http://www.biofach.com)
Fuarda, ekolojik normlara uygun olarak üretilen; gıda, tekstil-hazır giyim, tarımsal ve hayvansal
ürünler, sergilenmektedir. Fuara katılacak firmalarda uluslararası geçerliliği olan ekolojik ürün
sertifikası aranmaktadır.
Katılım Ücreti
Fuara desteksiz m2 katılım bedeli 650 Avro’dur.
Bu fiyata; yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin havayolu nakliyesi(tek
yön gidiş, taze ve dondurulmuş ürünler hariç), temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılıonline kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer
alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram hizmetleri dahildir.
Devlet Desteğinden Faydalanma
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 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.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmayan firmalar destekten faydalanamaz.
Başvuru ve Ödemeler
Fuara katılmak isteyen firmaların talep edilen m2’ye karşılık gelen katılım tutarının %50si
tutarındaki katılım payı peşinatını (örneğin 12m2 ile katılacak katılımcılar için 7.800 €
(12m2x650€/m2)%50si = 3.900€ ) ödeme dekontu ile birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru
formunun online olarak doldurulup, çıktısının her sayfası kaşe-imzalı (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi
veya kişilerce) olarak, en geç 19 Temmuz 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak
şekilde biofach@eib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu için tıklayınız!
İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri / Fırat BOZKURT (Tarım-3 Şubesi)
Tel: 0232 488 60 41 – Faks: 0232 488 61 00
E-Posta: biofach@eib.org.tr
ÖNEMLİ NOT: Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım payı
peşinatları geri ödenmeyecektir.
NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen B/2018-2 numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir.

