
BAU 2023
MÜNİH / ALMANYA

17 - 22 NİSAN 2023

1. Ödeme 

  

 

2. Ödeme

3. Ödeme

Kalan bedelin %50’si
Bakiye bedel

:

:

:

Talep edilen stant alanı :

:

...................................m² (Tahsis edilecek minimum alan 12 m2’dir)  
Plan çerçevesinde stant alanları tespit edilecek, seçilen stant alanına istinaden m² kesinleşecektir. m² bedeli : 12.400 TL
Toplam Katılım Bedeli 12.400 TL x ……….. .m²   = ………....…… TL (Nakliye ve Gümrük Hizmetleri dahil)

11.625 TL x ……....... m² = ………....…… TL (Nakliye ve Gümrük Hizmetleri hariç)

Katılım m² Bedeli

Minimum Stand Alanı   :   12 m²

12.400 TL/m²:

Talep edilen m2 x 2.000 TL
 

Ödemelerde tam firma ünvanı ile “BAU 2023’’ 
belirtilmeli ve ödemeler katılımcı firmanın banka 
hesabından Odamız hesabına havale ile yapılmalıdır.

Ödemeler Firma hesabından, tam firma ünvanı ve 
“BAU 2023” ibaresi ile gerçekleştirilmelidir.

Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek stant 
konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliye limit asimi durumunda oluşacak ilave nakliye bedelini ayrıca ödeyeceğimizi, bedelsiz ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin 
tarafımızca ödeneceğini, fuarda sergilenecek ürünlere ait nakliye organizasyonunun tarafımızca gerçekleştirilmesi durumunda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, 
katılımdan vazgeçmemiz halinde, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek meblağların irat kaydedileceğini beyan ve taahhüt ederiz.

Fuarın ana Organizatöründen kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanılamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı tazmin edilecek olup, yurt dışı fuar 
organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan 
alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir. 

sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, sürecin takibi, eksik evrakların tamamlanması tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

bu şekilde çözümlenememesi halinde, ihtilafın çözümünde İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ( ITOTAM ) kuralları uygulanacaktır.

Katılım Sözleşmesi ile birlikte ilk ödemeye ilişkin 
üzerinde tarih ve saat bilgisi bulunan  banka dekontunun 
iletilmesi gerekmektedir. 
Banka dekontu üzerinde yer alan tarih ve saat dikkate 
alınarak tüm katılımcı firmalar m² ayrımı olmaksızın 
sıralanacak, bu sıralama çerçevesinde firmalarımıza 
stant seçim hakkı tanınacaktır.

İletişim : Tel:  0(212) 455 61 19/ 65 83  GSM : 0530 931 31 08 / 0530 151 42 37 / 0533 959 30 57  Faks: 0(212) 520 15 26 
E-posta :  akif.gonulcu@ito.org.tr / ruken.ayata@ito.org.tr


