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l Konu : MIDEST 2016

t 9.ü7:2ütü 13?a§
İlgi: İstanbul Ticaret Odası'run 29.06,2016 tarihli ve 84329644189342 sayılı yazısı.

İlglde kayıtlı yazıda, Fıansa'nrn Paris Şehri'nde 6-9 Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek olan
"Midest 2016 Yan Sanayi Fuan" Tiirkiye Milli Katılım organizasyonuniın İstanbul Ticaret
Odası (İTO) tarafindan gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, dövme, döküm, ısıl işlem, yapıştncılar,kazarı yaplml, kompozit malzeme,
elektriVelektronik, yizey işleme, son işleme endüstriyel bakım ve hizmetler, hammadde, yarr
mamül ürünler, metal sanayi, bağlama parçaları, metal işleme, metal kesme, şekillendirme,
plastik ve kauçuk işleme, vida kesiciler özel makineler, teknik tekstil, ahşap gibi birçok sektöni
içerisinde banndıran Avrupa'nrn en büyiik Yan Sanayi fuarı olan Midest 2016'ya İTO ile
katlım bedelinin 550 Euro / m2 o|arak belirlenmiş olduğu ve fuara minimum 9m2 ||e katılım
sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu bedele, stand inşaatı, elektrik bağlantısı, aydınlatma ve temel
dekorasyon malzemeleri, nakliye, gümrükleme ve sigorta işlemleri, Türkiye pavyonunun fuar
alanında tanıtımı, Ttirkiye broşüri.inde firma bilgilerinizin yer almasr, ofis, iletişim araçlan,
ikram hizmetleri, stand bUyfülüğü ile orantılı ücretsiz fuar giriş kartı döhil olmak üzere tüm ana
hizmetlerin dahil olduğu ve fuann devlet desteği kapsamında olup, paket fiyat üzerinden %50
oranında devlet desteğine ilişkin işlemlerin takibinin ITO tarafinca yürütüleceği ilgi yazıda
ifade edilmektedir.

Söz konusu Fuara ilişkin not Birliğimiz web sitesi (wııw.tobb.org.tr), "HizmeJlqr/ Uluslararası
İş İmkanları/ Ülke Duyuruları" başlığı altından temin edilebilmekfedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu fuarın üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

S^. }Lohg".lor

üür,l, rİnzııı-e İ u *ü *.ıyu

re YURDAKUL -L0.oa.

H-""-:T'-.,-

ffia*a-Ü-*I*H*:

Genel sekreter yardımcısı

Dunılupıııar (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (3I2) 2l8 20 00 (PBX) O Faks: +90 (3 12) 2|8 22 09

e-posta : iııfo@tobb.org.tr a lnternet Adresi : rvrvrv.tobb.org,tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: İrem AHİ a Tel: 03l2 2|82224. E_Posta: irenr.alıiıOtobb.org.tr

Birliğimizde
lSO 900 l :2008
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