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DOĞU AVRUPA VE KUZEY ASYA'NIN ÖNDE GELEN İNŞAAT PLATFORMU, 
RUSYA'NIN EN BÜYÜK İNŞAAT FUARI BAUMA CTT RUSYA'DA BULUŞALIM!

2022

24 - 27 MAYIS 2022
Moskova / Rusya Federasyonu

RISE UP
YOUR POWER WITH

TURKISH
TECHNOLOGY

• Katılım sözleşmesi ile ödeme dekontunun
 Oda’mıza iletilmesi gerekmektedir.

• İlk ödemeye ilişkin banka dekontundaki
 tarih ve saat dikkate alınarak m² bazında bir                    

ssıralama gerçekleştirilecek, stant seçim hakkı    
ttanınacaktır.

Minimum stant alanı : 12 m²

Katılım bedeli : 6.720 TL/m²

1. Ödeme Başvuru ile : Talep edilen m²X 2.000 TL

2. Ödeme  : Kalan bedelin %50’si

3. Ödeme  : Bakiye bedel

•

ne ilişkin
dosya masrafı ve bilgilendirme

Beton Sanayisi       İnşaat Araçları ve Ekipmanlar       İnşaat Teknolojileri       İş ve inşaat makineleri       Madencilik       Yedek Parça Sanayi      

başarı
internet

ÖDEME PLANI BANKA BİLGİLERİ

u
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TARİH  ....../....../....... YETKİLİ İSİM VE SOYADI FİRMA KAŞESİ VE İMZA

…………….......................................

…………….......................................

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 aşımı durumunda oluşacak ilave nakliye bedelini ayrıca ödeyeceğimizi, bedelsiz 
ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, katılımdan vazgeçmemiz halinde, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek meblağların 
irat kaydedileceğini beyan ve taahhüt ederiz. 

Teşvik işlemleri, 31.12.2020 tarihinden itibaren T.C Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edilecektir. Bu itibarla, katılımcı firma 
tarafından gerekli evrakların gönderimi DYS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, sürecin takibi, eksik evrakların tamamlanması tamamen katılımcının 
sorumluluğundadır.

İşbu protokolden doğacak ihtilaflar, öncelikle taraflar arasında dostane çözüm yolu ile giderilecektir. Ancak, ihtilafın ortaya çıkmasından itibaren 30 (otuz) gün 
içinde bu şekilde çözümlenememesi halinde, ihtilafın çözümünde İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ( İTOTAM ) kuralları uygulanacaktır. 

Başvuru ile birlikte

İlk ödemeye ilişkin banka dekontundaki tarih ve saat
dikkate alınarak m² bazında bir sıralama gerçekleştirilecek, 
stant seçim hakkı tanınacaktır.
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