
logitrans 2022
Katılımcı Firma Fatura adresi yandakinden farklıysa lütfen doldurun

Hol/stand no. Şirket Adı

Vergi dairesi/no. Vergi dairesi/no.
Yetkili adı Yetkili adı

Telefon Telefon
Faks Faks

E-mail E-mail

* Firma adı

* Ülke

* İnternet adresi

Miktar Katalog Paketi Euro/Birim Euro/Toplam

Miktar Fuar Katalog İlanı Euro/Birim Euro/Toplam
1/2 sayfa

Tam sayfa 

Cadde
Posta Kodu, Şehir

E-mail adresi

Şirket Profili (Yalnızca Premium Paket için)- LÜTFEN ELEKTRONİK OLARAK DOLDURUN, EL İLE YAZMAYINIZ! (maks. 200 karakter)

□  2.004 Liman ve nakliye için lojistik ekipmanlar

□  2.007 Dolum istasyonu ekipmanları

□  2.008 Güvenlik sistemleri, hırsızlık koruması

□  1.027 Bankalar, sigorta şirketleri, gümrükleme

□  1.028  Leasing ve kiralam şirketleri

□  3.006 ERP Sistemleri

□  4.001 Nakliye paketleme, yük güvenliği

□  4.002 Depolama, taşıma ve dağıtım ekipmanları

□  4.003 Terminal yükleme ekipmanları

Gönderi adresi:

Tel: 0212.266 9158     Faks: 0212. 266 9163

Son gönderme tarihi: 23.09.2022

Son Gönderme Tarihi 23.09.2022

Lütfen siparişlerinizi elektronik ortamda işaretleyin. Talep / siparişlerin geçerli olması için sayfanın sonundaki bölümün 

imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. 

□  1.025 Genel satış acentaları (GSA)

□  1.029 Personel leasing ve hizmetleri

□  1.021 E-ticaret servis sağlayıcıları

Fuar Katalog Bilgileri Formu(zorunlu)

Faturalamadan sonra yapılacak fatura bilgisi değişikleri için fatura başına 35 Euro ek işlem ücreti uygulanır.

Doldurulması zorunlu ÜCRETSİZ Fuar Katalog Bilgileri

ÜCRETLİ Fuar Katalog Ek Bilgileri için öncelikle aşağıdan katalog paketi seçiniz.

Kaşe, katılımcı adına yetkili imzası

TOPLAM

TOPLAM ( %18 KDV dahil)

Yer, Tarih EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy 34387 

Şişli - İSTANBUL

Email: merve@ekofuar.com.tr

□  1.011 Hava kargo hizmetleri

□  1.012 Ekspres, koli, posta ve kurye hizmetleri

□  1.035  Araştırma-geliştirme

□  1.033 Lojistik gayrimenkul, depolar

□  1.034 Güvenlik hizmetleri

Adres

Yukarıda bilgileri yer alan katılımcı adına, aşağıda listelenen ürün/ hizmetleri sipariş ediyoruz.

Adres

□  3.005 Taşıma denetim ve IT sistemleri

□  3.004 Entegre trafik yönetimi sistemleri (ITMS)

□  3.003 E-ticaret ve e-iş sistemleri

□  1.006 Deniz taşıma hatları (konteyner taşımacılığı, 

RO-RO, dökme yük, frigorifik kargo, kısa yol deniz 

taşımacılığı), deniz taşımacılığı hizmetleri

□  1.005 Yurtiçi taşıma şirketleri

□  2.006 Bakım ve onarım

□  1.002 Sevkiyat acenteleri

□  1.003 Demiryolları

□  1.004 Kombine taşımacılık kuruluşları

□  1.008 Deniz limanları

İçerik
(4 renk - 13,5 cm x 10,5 cm)
(4 renk - 13,5 cm x 21 cm)

İçerik

Premium ek paket

Cadde, Posta kodu, Şehir, E-mail, Şirket profili, Katalog ve 

Internet için logo (linkli), Alan Planı için logo (ziyaretçi 

broşürü) 

İlave ürün grubu Her bir grup için

□  1.026 Danışmanlık, planlama, lojistik danışmanlık

□  1.030 Taşımacılık ve lojistik alanında kariyer 

eğitimi□  1.031 Dolum istasyonu kredi kartları, yakıtlar, 

yakıt katkıları

□  2.005 Hava kargo sektörü için lojistik ekipmanlar

□  3.001 Komünikasyon sistemleri□  1.009 Havayolları

□  2.010 Diğer

□  1.007 İç limanlar

Ürün ve Hizmet Grupları - Minimum 1 Maksimum 3 adet işaretleyiniz.

(4 ve üzeri Ürün ve Hizmet Grubu seçimi için "İlave ürün grubu" paketini işaretleyiniz.)

 Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetler

□  1.024 Kiralama (charter) brokerliği

□  1.023 Lojistik tedarikçiler

□  1.022 Tedarik zinciri yönetimi□  1.001 Karayolu taşıma şirketleri

□  4.004 Diğer

□  2.009 Kargo ısıtma-soğutma, soğuk zincir 

yönetimi

IT/Telematik, e-iş, telekomünikasyon

İntralojistik, malzeme akışı

□  3.007 Diğer

□  1.019 Palet lojistiği, yükleme ekipman tedarikçileri

□  1.020 Atık lojistiği, geri dönüşüm

□  1.036 Kurum, dernek ve birlikler

□  1.037 Medya

□  1.038 Diğer

Yük taşıma ekipmanları
□  2.001 Karayolu araçları

□  2.002 Raylı araçlar

□  2.003 Kombine taşıma için ekipmanlar

□  1.014 Ağır nakliye, proje taşımaları

□  1.015 Sevkiyat merkezleri, terminal işletmecileri

□  1.016 Aktarma, depo ve elleçleme şirketleri

□  1.017 Paketleme şirketleri

□  1.018 Konteyner kiralama ve leasing şirketleri

□  3.002 IT sistemleri□  1.010 Havalimanları □  1.032 Altyapı tedarikçileri

□  1.013 Özel teslimatlar, aynı-gün hizmetleri

initiator:eko@logitrans.com.tr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:afd1b7e9cd51704bbf6c4dea45a2a86f
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