
KATILIMCI BAŞVURU FORMU

İrtibat bilgileri

Fatura adresi (yukarıdaki adresten farklıysa):

Makina sergileyecek misiniz?:

Sergilenecek ürünler / markalar (katılımcı listesinde yer alacaktır):

Firma adı:

Firma adı:

E-posta adresi:

E-posta adresi:

GSM no.:

GSM no.:

Adres:

Adres:

Evet Hayır En _______ cm x uzunluk _______ cm x yükseklik _______ cm

Ağırlık: _______ kg

Posta kodu:

Posta kodu:

Tarih ve yer Firma kaşesi Yetkili imza

Telefon no. (Alan kodu + numara):

Telefon no. (Alan kodu + numara):

Firma yetkilisi/irtibat kişi adı, soyadı:

Firma yetkilisi/irtibat kişi adı, soyadı:

Ülke:

Ülke:

İlçe:

İlçe:

İl:

İl:

Vergi dairesi ve no.:

Vergi dairesi ve no.:

12 - 15 Kasım 2018
Tehran International Permanent Fairground



Tarih ve yer Firma kaşesi Yetkili imza

STANT BOYUTU __________ m2

Hazır stant paketleri (çıplak alan dahil)

Paket A (min. 12 m2)         405 EUR/m2

Paket B1 - B2 (min. 24 m2)      450 EUR/m2

Paket C1 - C2 (min. 24 m2)      495 EUR/m2

Sadece çıplak alan (min. 24 m2)

Elektrik

İkinci stant katı çıplak alanı 

Açık çıplak alan (min. 24 m2)

Stant yapımı dahil değildir!
Stant tasarımınızı onay için organizatöre yollamanız gerekmektedir!

Bu katılımcı kaydıyla genel hüküm ve şartları kabul etmiş oluyorum.

Bir defaya mahsus alınır, iadesi yoktur.

Stant yapımı dahil değildir!
Stant tasarımınızı onay için organizatöre yollamanız gerekmektedir!

Hazır stant paketinde 1 kW 220 V elektrik dahildir

Kayıt ücreti

220 V alternatif akım (AC)     _______ kW

380 V üç fazlı akım        _______ kW

Örnek stant görüntüsü (Paket A)

295 EUR

135 EUR/m2

165 EUR/m2

270 EUR/m2

KAYIT BİLGİLERİ12 - 15 Kasım 2018
Tehran International Permanent Fairground



 
 

 
GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR 

 
 
 
 
 
Madde 1 – Genel bilgi; 

a) Bundan sonra Feustel Fairs “temsilci”, Darvazeh Tejarat Farasoo Holding 
“organizatör”, MeatEx “fuar” olarak anılacaktır. 

b) Temsilci, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde fuarın satışından sorumlu 
tek yetkili acentedir. 

c) Fuarın organizasyonu Darvazeh Tejarat Farasoo Holding tarafından yapılır. 
d) Başvuru yapan katılımcı hem temsilcinin hem de organizatörün şartlarını kabul 

etmiş olur. 
 
Madde 2 – Genel şartlar; 

a) Başvuru talepleri temsilci ve organizatör tarafından incelendikten sonra 
onaylanır veya reddedilir. Başvuruların onaylanması için formun eksiksiz olarak 
doldurulmuş, imzalanıp kaşelenmiş ve %50 ön ödemenin yapılmış olması 
gerekir, aksi halde başvuru onaylanmayacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra ön 
ödemenin yapılmaması durumunda başvuru, kayıt tarihinden itibaren 7 gün 
sonra geçersiz sayılacaktır. 

b) Salon yerleşimi ödeme yapıldıktan sonra yapılıp onaylanacaktır. 
c) Organizatör stant yerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
d) Temsilci veya organizatör, ödemelerin gecikmesi halinde başvuru 

sözleşmesini geçersiz kılma hakkını saklı tutar. 
e) Katılımcı, organizatörün izni olmadan kiraladığı stant alanını paylaşamaz veya 

üçüncü şahıslara kiralayamaz. 
f) Tüm salonlar her zaman güvence altına alınacak ve denetlenecektir. Katılımcı, 

ziyaret saatleri süresince standını koruyup muhafaza etmekle yükümlüdür. 
Ziyaret saatlerinden sonra tüm kapılar kilitlenecektir. 

g) Organizatör, stantlarda oluşacak herhangi bir zarar veya kayıp eşyadan 
sorumlu değildir. Katılımcının sergiledikleri ürünleri herhangi bir kayıp veya 
hasardan korumak için sigorta ettirmeleri tavsiye edilir. 

h) Stant kurulumunda, fuar boyunca ve stant sökümü sırasında katılımcı 
tarafından yetkili bir temsilcinin bulunması gereklidir. 

i) Fuar bitmeden stant sökümü yapılamaz. 
j) Katılımcı veya yetkili temsilcisi, fuarın son anına kadar standında hazır 

bulunmalıdır. 
k) Güvenlik önlemlerinden dolayı, katılımcı eşyalarını salon koridorlarına 

yerleştiremez, aksi durumda eşyalara organizatör tarafından el konulur. 
l) Fuar süresince stantta satış yapmak (nakit veya kredi kartı) kesinlikle yasaktır, 

aksi halde organizatör standı iptal etme yetkisine sahiptir. 
m) Ekstra mobilya/stant ekipmanı ayrıca sipariş edilmelidir ve ücreti fuar 

başlamadan önce ödenmelidir. 
n) Stantların kurulumu, dekorasyonu ve sergilenecek ürünlerin yerleşimi fuar 

açılışından en geç 12 saat önce tamamlanmalı ve tüm ekstra malzemeler ve 
boş kutular salondan çıkarılmalıdır. 

o) Katılımcı, fuardan sonra 48 saat içinde standını boşaltmakla yükümlüdür, aksi 
takdirde organizatör mallara el koyar, depolar ve herhangi bir zarara karşı 
sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, el konulan eşyaların nakliyesi ve 
depolanmasından doğan masraflardan sorumludur. 

p) Stant ücretlerinin tamamıyla ödenmemesi durumunda, organizatör bakiye 
kapanmadan standın katılımcıya teslimini durdurabilir. 

q) Katılımcı, diğer ücretlerin tamamını ödememesi durumunda, eşyaların 
çıkarılmasına izin verilmeyecektir. 

r) Stantta veya salonda kullanılacak broşür, poster, katalog, reklam afişi gibi 
mecralar fuar başlamadan önce organizatör tarafından onaylanmalıdır. Bütün 
reklamlar İslami kurallara uygun olmalıdır. 

s) İslami kurallara aykırı olan bütün alkollü içecekler, silahlar, uyuşturucular, 
resimler ve videolar, veya domuz, jambon ve domuz pastırması gibi helal 
olmayan ürünler için reklam veya propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. 

t) Bannerlar ve reklam panoları gibi lokal reklamların ücretleri ayrı olarak 
ödenmelidir ve organizatör içeriği önceden onaylamalıdır. 

u) Katılımcı bayrakları, duyuru levhaları ve pankartları stant alanı sınırları 
içerisinde veya standın en fazla 160 cm yükseğine monte edilmelidir. 

v) Fuarın hazır stant paketlerini kullanmayan katılımcılar stant firmalarını önceden 
onay için organizatöre bildirmelidir. 

w) Katılımcı, hazır stant paketlerini kullanmaması durumunda fuardan en geç 1 
ay önce stant tasarımını ve iç elektrik planını 3 farklı alternatifle organizatöre 
teslim etmelidir. Fuarın teknik departmanı tarafından yapılan inceleme 
sonucunda ya tasarım onaylanacaktır ya da öneri ve yönergeler 
doğrultusunda değiştirilmelidir. 

x) Stantlar iki katlı olarak tasarlanabilir. Bu durumda ikinci kat için çıplak alan 
ücretinin %50’si talep edilir. Tasarımların fuardan en geç 1 ay önce 
organizatöre sunulmalıdır. 

y) Su, telefon hattı, internet, üç fazlı elektrik bağlantısı gibi ek taleplerin fuardan 
2 ay önce organizatöre bildirilmelidir. Talebe göre katılımcıya bütçe teklif 
edilip onay beklenecektir 

z) Katılımcılar, 5 amperden fazla enerji tüketen makinalarını 2 ay önceden 
organizatöre bildirmelidir. Makinalarla ilgili su ve elektrik ekstra ücrete tabiidir 
ve fatura fuar bitmeden ödenmelidir. 

aa) Katılımcı, standına koyacağı makinanın teknik bilgilerini (ölçüler, ağırlık, 
su/elektrik tüketimi vs.) 2 ay önceden organizatöre bildirmelidir. 

bb) Katılımcı, hazır stantların ekipmanı ve mobilyalarına vereceği zararlardan 
sorumludur ve organizatörün bildireceği ücrete göre hasarı tazmin etmelidir. 

cc) Organizatör, katılımcıları fuarla ilgili güncel bilgiler ve önemli talimatlar 
hakkında düzenli olarak bilgilendirecektir. İletişim için başvuru formunda 
belirtilen kontak kişi dikkate alınacaktır. Organizatör, yapacağı 
bilgilendirmelerin ulaşıp ulaşmaması konusundan sorumlu değildir. 

dd) Sözlü anlaşmalar sadece yazılı hale döküldüğünde ve imzalandığında geçerli 
geçerlidir. 

ee) Organizatör, olağanüstü şartlarda ve koşullarda, felakete yol açabilecek doğal 
afetler gibi mücbir sebepler veya kaçınılmaz olaylar durumunda sergiyi 
erteleyebilecek, hatta sergiyi tamamen iptal edebilecek. Bu gibi durumlarda 
organizatör, katılımcıların olası zararlarından sorumlu tutulamayacaktır ve bu 
konuda herhangi bir iddia kabul edilemeyecektir. 

ff) Temsilci veya organizatör fuar boyunca katılımcı stantlarının fotoğrafını çekip 
kendi iletişim ve reklam kanallarında kullanabilir. 

 
Madde 3 – Ödeme; 

a) Fuarın uluslararası katılımcıları için ücret EUR cinsindedir, İran’dan katılan 
firmalar için IRR cinsindendir. 

b) Katılımcı kaydında herhangi bir sorun olmaması için, tüm ücretlerin EUR 
cinsinden ödenmesi gerekmektedir. 

c) Aksi kararlaştırılmadığı sürece, başvuru yapıldıktan sonra 7 gün içinde temsilci 
hesabına % 50 ön ödeme yapılmalıdır. Kalan bakiye en geç 30 Eylül 2018 
tarihine kadar tamamlanmalıdır. 1 Ekim 2018 itibariyle gelen başvurularda 7 
gün içerisinde ücretin tamamı ödenmelidir. Takibi kolaylaştırmak amacıyla 
ücret ödendikten sonra SWIFT dekontunun kopyası temsilciye 
gönderilmelidir. 

d) Ödemesi tamamlanmamış katılımcıların stantları iptal edilir. 
e) Katılımcı, fuar ödemesini tamamladıktan sonra temsilciden fatura alacaktır. 
f) Yurt dışı hizmetlerin ücreti KDV’siz, yurt içinde verilen hizmetler için %18 KDV 

uygulanacaktır. KDV oranında devlet tarafından yapılacak değişiklikler 
katılımcıya yansıtılacaktır. 

 
Madde 4 – İptal; 

a) Katılımcılar, başvurdukları stant alanının boyutunu azaltabilir veya 
başvurusunu fuar başlangıcından en geç 90 gün önce iptal edebilir (90 günlük 
sürenin dışında). Bu durumda, ödemenin tamamı yapılmışsa %50 iade edilir. 
İptal veya değişiklik talebi temsilciye yazılı olarak bildirilmelidir. 

b) Standın iptal edilmesi veya alanın küçültülmesiyle ilgili talepler fuar açılışına 
90 gün kala kabul edilmeyecektir. Yine de iptal olması durumunda, herhangi 
bir ücret iadesi olmayacaktır veya ücretin tamamının ödenmesi talep 
edilecektir. Temsilci iptal olan stant yerini başka bir katılımcıya satma hakkını 
saklı tutar. 

c) Kayıt ücretinin hiç bir şekilde iadesi yoktur. 
 

Madde 5 - Gümrük, ithalat ve vize işlemleri; 
a) Fuarla bağlantılı nakliye, vize talepleri, konaklama, ikram gibi hizmetler ek 

ücrete tabiidir. Temsilci veya organizatör hizmetlerle ilgili çözüm ortaklarını 
önerebilir ancak hizmeti almak için katılımcının doğrudan çözüm ortağıyla 
temasa geçmesi gerekir. 

b) Fuar alanında sergilenecek eşyaların taşınması sadece gümrük personeli veya 
temsilcileri yetkilidir. 

c) Fuarda sergilenecek ürünlerin İran’a ithalatıyla ilgili katılımcı güncel mevzuatı 
incelemesi gerekir. Gümrükte oluşacak herhangi bir sorundan temsilci veya 
organizatör sorumlu değildir. 

d) İran için vize alması gereken katılımcı personeli için vize yazısı temsilci veya 
organizatör tarafından ücretsiz verilecektir, ancak vizenin çıkacağı garantisi 
verilmemektedir. 

 
Madde 6 - Yürürlük; 
İşbu sözleşme 6 (altı) maddeden oluşmaktadır ve imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tarih ve yer    Firma kaşesi     İmza 


