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ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 74
23 – 26 Ağustos 2017 tarihleri arasında Şangay / Çin’de düzenlenecek olan
“Intertextile Shanghai Home Textiles 2017” Fuarı’nın Milli katılım organizasyonu Uludağ
Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından dokuzuncu kez organize edilecektir.
Intertextile Shanghai Home Textiles 2016 Fuarına 160.000 m2 alanda 30 ülkeden
1.158 katılımcı iştirak etmiş olup fuarı yaklaşık 37.779 ziyaretçi ziyaret etmiştir. Ziyaretçiler
98 farklı ülkeden olup, tamamı profesyonel işadamlarıdır.
Anılan fuara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım
Organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların başvuru linkine girerek online olarak formu
doldurmaları ve katılım ücreti avanslarını ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI hesabına
yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını
yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri
3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama
ve eski katılım sayısı (öncelikle eski katılımcılara tekrar katılıp katılmayacakları
sorulacak, öncelikle tekrar katılacak eski katılımcılar yerleştirilecek, daha sonra yeni
katılımcılar yerleştirilecektir)
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü
Fuar katılım bedeli katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde
yapılmalıdır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri
durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenemeyecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Burak TANER - Proje Sorumlusu

Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
5070 sayılı kanun gereğince Mümin
Nilüfer 16140/ BURSA
KARACAKAYALILAR (10.03.2017 17:59:49)
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
tarafından güvenli elektronik imza ile
E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr imzalanmıştır.
ID:300103305201731017156
Bu Kod İle
http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak
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Intertextile Shanghai Home Textiles 2017 / Shanghai- Çin / 23 Ağustos – 26 Ağustos 2017 /
m2 fiyatı 575 $ - 590 $ aralığında / başvuru için avans ödemesi 4.000 $
Fuara başvuru linki: https://goo.gl/AVOVX7
Fuar Künyesi:
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Fuar_Kunyesi_Sangay_2017.doc

Ödemeler için Birliğimizin USD banka hesap nosu:
USD HESAP NO : 00158048012268401
IBAN NO: TR820001500158048012268401
Dekont ve başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.
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( Firma Antetli Kağıdına Hazırlanacak Dilekçe Örneği )
tarih
…./…./……..

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

23-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Intertextile Shanghai Home Textiles 2017
Fuarı için Prestijli Fuar Desteğinden faydalanmak istiyoruz.
Bilgilerini ve gereğini arz ederiz.

( Firma Kaşe / İmza )
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INTERTEXTILE SHANGHAI HOME TEXTILES
23 - 26 AĞUSTOS 2017
GENEL BİLGİLER
Fuarın Tarihi:

23 - 26 AĞUSTOS 2017

Fuarın Yeri:

National Exhibition and Convention Center

Türkiye’nin Sergi
Alanı:

7 5 0

Fuarda
Sergilenebilecek
Ürünler:

2016 Yılı
İstatistikleri

Uygulanacak
Teşvikler:

m

²

( b r ü t )

Ev tekstili ve aksesuarları

Tekstil Ürünleri – Kumaşlar, Ev Tekstilleri (Halı, kilim, duvar kağıdı ve
duvar kaplamaları, dekoratif kumaşlar, perde, perde aksesuarları, güneş
koruma sistemleri, brode, döşemelik kumaş, döşemelik deri, ev aksesuarları,
yastık, yatak tekstili (örtü, çarşaf, vb) uyku sistemleri, su yatakları, yatak
çeşitleri, battaniye, havlu, banyo perdesi, banyo paspası ve kilim, banyo
aksesuarları, masa örtüsü, masa dekorasyonu, tekstil harici maddelerden
üretilen masa örtüleri, mutfak tekstili, fırın eldivenleri, elyaf, iplik,
kimyasallar, ev teknolojisi ve baskı sistemleri)
30 ülkeden 1.142 firma katılım sağlamıştır. 160.000 m²’ lik alanda
gerçekleştirilen fuarı 45.000 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçiler 98 farklı
ülkeden olup, tamamı profesyonel işadamlarıdır. Anılan fuar hakkında
detaylı bilgi http://www.messefrankfurt.com.hk web sayfasında yer almaktadır.
Fuara geçen yıl Türkiye’den 21 firma milli katılım sağlamıştır.
Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesin İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin
5. maddesine göre;
*Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında
görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki
temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidişdönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek
tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura
tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
* Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın
genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri
Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası
fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel
Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
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Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği;
* Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça
(İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında
düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar
organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine
ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş temsilcinin
ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak
hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından
organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, destek kapsamında 50.000
ABD Dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.
*İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve
katılımcılarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere
yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede
düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20
puan ilave destek sağlanır.
(Çin Halk Cumhuriyeti 2017 yılı Hedef Ülkeler listesinde yer almaktadır)

Intertextile Shanghai Home Textiles Fuarı Bakanlıkça açıklanan prestijli
fuarlar listesinde yer almaktadır.
Katılımcılarımızın prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar
sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı
talep etmesi gerekmektedir.
Prestijli Fuar Desteği için Dilekçe Örneği Ektedir.
Katılım ücreti:

Katılım Ücretine
Dahil Hizmetler:

Başvuru ve Detaylı
Bilgi için:

•

Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Ortalama 575-590
2
ABD $/m Dekorlu stand ve nakliye dahil

Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve
Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet
Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.
- Yer kirası
- Stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Verilecek limitler dahilinde sergi mallarının gümrükleme ve gidiş-dönüş nakliyesi
- Elektrik bağlantısı
- Fuar kataloguna giriş
- Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik
ULUDAĞ İHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLİĞİ
Organize San.Böl. 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad.No.8 Bursa
Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
Burak TANER Tel:0 224 – 219 10 00 (Dahili 1906)
Faks:0 224 – 219 10 99
Elektronik ağ: www.uib.org.tr
E-posta: tanerb@uib.org.tr
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