ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
İSK-SODEX İSTANBUL
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η διοργανώτρια εταιρεία εκθέσεων Hannover Messe Bilesim Fuarcılık A.Ş.
διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση İSK-SODEX İSTANBUL από 4 έως 7 Μαΐου 2016
στον εκθεσιακό χώρο TÜYAP Fair Convention and Congress Centre στην
Κωνσταντινούπολη.
Στην προηγούμενη έκθεση İSK-SODEX, σε έναν χώρο 53.535 καθαρών τμ,
συμμετείχαν ως εκθέτες 1.331 εταιρείες από 45 χώρες, καθώς και αποστολές από
Αλγερία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Καμερούν, Κροατία, Γεωργία, Ελλάδα,
Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Κοσσυφοπέδιο, Κουβέϊτ,
Λίβανο, ΠΓΔΜ, Μαρόκο, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τυνησία, Ουκρανία,
Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη και Τουρκία. Την έκθεση επισκέφθηκαν 84.816
επισκέπτες από 126 χώρες από Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική, καθώς και από
την Τουρκία.
Στην έκθεση προσκαλούνται οι υπεύθυνοι των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης - Εξαερισμού - Κλιματισμού Και
Εγκατάστασης (HVAC&R), Αντλιών, Βαλβίδων, Εξαρτημάτων, Επεξεργασίας
Νερού και Μόνωσης.
Λεπτομέρειες για την έκθεση θα βρείτε στο παρακάτω link:
http://www.sodex.com.tr/en
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το Online έντυπο συμμετοχής
(http://www.sodex.com.tr/en/visitors/online-registration), το οποίο στη συνέχεια
θα εκτυπώσουν και θα επιδείξουν στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου. Πληροφορίες
για πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
(http://www.sodex.com.tr/en/visitors/how-go)
Παράλληλα με την έκθεση θα υπάρξει και πρόγραμμα διμερών επαφών με τουρκικές
εταιρείες, καθώς και επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, το οποίο διοργανώνεται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρκίας (Hosted Buyer Delegation
Program). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διαμονή στο
ξενοδοχείο Gorrion, καθώς και δωρεάν μεταφορά εντός της πόλης κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης και οι ημερομηνίες διαμονής είναι 4-5 Μαΐου 2016. Οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να το
αποστείλουν απευθείας στο Εμπορικό Τμήμα της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα,
στο e-mail: atina@ekonomi.gov.tr ή στο φαξ 210 7242948 το αργότερο έως τις 22
Απριλίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας του Εμπορικού Γραφείου: 210 7222196.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Turkish Airlines παρέχει 5-20%
έκπτωση στις πτήσεις από εξωτερικό, ενώ για κρατήσεις ξενοδοχείου μπορείτε να
επικοινωνήσετε
με
το
Πρακτορείο
Casali
Tours
(http://www.sodex.com.tr/en/visitors/official-travel-agency).

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας.
Συνεργάτης Αθηνών:
Mrs. Berin Myisli
Τηλ. +30 6977 356243
e-mail: bmyisli@gmail.com
Υπεύθυνη Γραφείου Κωνσταντινούπολης:
Mrs. Özge Doğancoşkun
Visitor Promotions Manager
----------------------------------------Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.S.
Büyükdere Cad. Sarli İş Merkezi
No:103 B Blok Kat: 5
34394 Mecidiyeköy İstanbul
Turkey
Tel. +90 212 334 69 72
Fax +90 212 334 69 34
ozge.dogancoskun@hf-turkey.com
www.hfturkey.com

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ECONOMY
Application Form For International Buyer Mission Program

Name of Turkish Commercial Counsellor:
Name of Buyer Mission Program:
•

Please type your answers and return this participation form to the Turkish Commercial Counselor. Formal acceptance
will be given to you by Turkish Commercial Counselor as soon as eligibility is cleared by Ministry of Economy.

•

Application forms must be returned by [date].

•

Please indicate whether any of the information you have provided is confidential.

(1) Ministry of Economy External Demands Database.
Details shown at 1 to 8 will automatically be used to create an entry on Ministry of Economy External Demands Database.
If you do not want details of your organization to appear on Ministry of Economy External Demands Database, please tick here.
(2) Name of the Company:
(3) Status of the Company:
Please tick,
Manufacturer
Importer
Retailer
Manufacturer-Importer
Wholesaler
Chain Store
Other (please specify)
(4) Company Address
(Please include postcode)

Telephone & Fax:
E-mail & Website Address:

(5) Company representative who will attend to the
Program and Position

(6) Name of parent or holding Company (if applicable)

(7) Brief description of goods and/or services imported from all over the World.

1

(8) Detailed description of goods and/or services demanded from Turkey.

(9) Total number of employees and year of count?

1-10

10-50

50-100

More Than 100

(10) What is the company’s annual turnover and year of count? (Optional)
(11) What is the sum of your total annual imports?
in years 2012 and 2013 (world-wide)?

(12) What is the value of your annual imports from
Turkey and year of count?
(13) How many times has your company visited Turkey?
•

On an Ministry of Economy Buyer Mission Program

•

Independently?

(14) Are any of your objectives in participating in this mission represented by the following?
Categories
Yes

No

Import From Turkey
Preliminary research into Turkish market
Seeking a representative
Meeting new suppliers
Meeting existing representatives/ Suppliers
Partners for manufacture under
Licence or joint venture
If other, please give details

Yes

No

(15) Do you have any local contacts or representatives in Turkey?
If “Yes” please give the following details
Name & Address

Type of Contact:

Subsidiary
Associate Company
Commission Agent

I commit to participate bilateral meeting of the buyer mission program.
Name of the person filled this form and position:
Date:
Signature:
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