
Sipariş Formu (Standart Stand) logitrans 2019

Katılımcı

Hol / Stand no.

Vergi dairesi /no.

Yetkili adı

Tel

Faks

E-mail

Euro / Birim Miktar / Sayı Euro / Toplam

Hall 9 ve 10'un girişinde kapı üstü pano (adet fiyatı)

Euro / Adet Toplam Adet Euro / Toplam 

Euro / Saat Toplam Saat Euro / Toplam 

Euro / Adet Toplam Adet Euro / Toplam 

Euro / kW Toplam kW Euro / Toplam 

Euro / Adet Toplam Adet Euro / Toplam 

Euro / Adet Toplam Adet Euro / Toplam 

Tarih Euro / Gün Euro / Toplam 

Tarih Euro / m2 Euro / Toplam 

Gönderi adresi:

Tel: 0212.266 9158     Faks: 0212. 266 9163

Fuar alanında sağlanan basınçlı hava maksimum 6 bar'dır.

Adres Adres

Vergi dairesi /no.

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

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

Tel

Faks

E-mail

Banka Hesap Bilgileri:Ödeme Bilgisi

Fatura adresi yandakinden farklıysa lütfen doldurun

Yetkili adı

Şirket adı

Basınçlı Hava

Bu form, şirket tanıtımları veya basın toplantıları için workshop alanını kullanmak 
isteyen katılımcılar tarafından doldurulmalıdır.50 kişilik dinleyici kapasitesi 
mevcuttur.Ses sistemi,konuşmacı masaları, sandalyeler, projeksiyon perdesi ve projektör 
mevcuttur. Tarih ve saat için EKO MMI'dan onay alınması gereklidir.

Talep / siparişlerin geçerli olması için 2. sayfanın sonundaki bölümün imzalanması ve kaşelenmesi 

* Promosyon malz. dağıtımı (fuayede hostes tarafından/1 saat)

* Ziyaretçi çantası (fuayede veya 9. veya 10. hol girişinde)

gerekmektedir. Lütfen istemediğiniz hizmetlerle ilgili bölümleri boş bırakınız

Tanıtım Etkinlikleri

BANKA BİLGİLERİ
TL İŞ BANKASI Büyükdere Caddesi - Mecidiyeköy Şubesi (1357)
TL Hesap No : 0120718                                                                                         
IBAN No: TR 37 0006 4000 0011 3570 1207 18
EURO Hesap No : 0041230                                                                                  
IBAN No: TR 50 0006 4000 0021 3570 0412 30
USD Hesap No : 0041225                                                                                     
IBAN No: TR 88 0006 4000 0021 3570 0412 25
* Ödeme işlemini fatura tarafınıza ulaştıktan sonra yapınız.

* Promosyon malz. dağıtımı (kayıt masasında, 2.000 adet)

Forum Alanı

Ziyaretçi broşüründe tam sayfa ilan (Fuar sırasında fuaye'de dağıtılır)

1 panel (1 m x 3 m – Son başvuru 4.10.2019)

Talebin alınmasını takiben katılımcıya 1 işgünü içerisinde 

mail/faks yoluyla proforma fatura gönderilir. Fatura TCMB Kuru 

ile TL'ye çevrilecektir. Orijinal fatura fuar sırasında katılımcıya 

teslim edilir. Ödemelerin peşin olarak yanda bilgileri yer alan 

hesaba yapılması gerekmektedir. 

Ödemesi yapılmayan ürün/hizmet talepleri yerine 

getirilmez. 

Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

Stand Temizliği

Zemine grafik uygulama (fuayede, 1 adet, 100 cm x 100 cm)

* Bez bayrak/flama (maks. 150 cm x 300 cm, stand sınırları içinde)

* Ziyaretçi kartı şeridi 

Fuayede sütun giydirme (dört cephe, her bir cephe 100 cm x 250 cm)

İletim kanalından stand alanına yer üstünden boru tesisatı çekmeyi içerir. Su tüketimi 
dahildir. Tek bir cihazın bağlanmasını içerir. Sorumluluk stand tasarım firmasına aittir.

Kiralanan stand alanının ilk 10 m2'si için 2, ilave her 10 m2 için bir adet kart 

ücretsiz verilir. Alt katılımcıya verilen kart sayısı metrekareye bağımlı olmaksızın 

3 adettir. Katılımcıların herhangi bir sebeple katılımcı kartlarını başkalarına 

kullandırmaları yasaktır. Katılımcı kartları fuar alanındaki EKO ofisinden teslim 

alınabilir.

* Fiyatlar ürünleri/görevlileri içermez.

Stand Güvenliği

Su Bağlantısı

Elektrik Tesisatı

Ekstra Katılımcı Kartı

TOPLAM

Son gönderme tarihi: 27.09.2019

Son Gönderme Tarihi: 27.09.2019

TOPLAM ( %18 KDV dahil)

Güvelik hizmeti 20.00 - 08.00 arası verilir. Genel güvenlik 

tedbirleri gereği, güvenlik hizmeti başka bir şirketen alınamaz. 

Kaşe, katılımcı adına yetkili imzası

Yer, Tarih

Temizlik hizmeti ilgili günün sabahı verilir. Temizlik hizmeti; günde bir 
defa zemin yüzeyinin, masa, sandalye ve bankoların yatay yüzeylerinin 
temizlenmesini ve çöp kutularının boşaltılmasını içerir. Halı zemin 
kaplamaları elektrikli süpürge ile süpürülür, sert zemin kaplamalarında 
ise ıslak temizlik uygulanır.

Email: seren@ekofuar.com.tr

'Standart Standlı' katılım sözleşmesi imzalamış olan firmalara 2 kW elektrik 

bağlantısı, 3'lü grup priz ve 3 m2'ye 75 Watt aydınlatma sağlanır. Bunun dışındaki 

talepleriniz için lütfen miktar bölümüne kW ekleyin.

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy 34387 Şişli - İSTANBUL

Panel üzeri grafik uygulama (görsel tasarım hariçtir) 

Gün sayısı 
 

m2 

13.11.19 
14.11.19 
15.11.19 

13.11.19 
14.11.19 
15.11.19 

Gün sayısı Görevli 
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