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TÜM oDA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
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84403 t18-7?0- 7577
PSI 202l F'ı-ıarı hakl{lnda
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Ilgi Istanbul 'I'icııı'et L)clası'ııııı (]+ 0lJ.]()] 1 tal'ih ı,e 7.l977 slıı'ılı ı,azısı

iıgioe kayıtlı Yazıcla. iilkenıizin ihracatıııın arttırılnıası r,e iirı"iırleriı'ııiziıı tercilı edilır rekabetçi giicüniin
gerçek değerleri ile tanıtılıııası teminen. Alnıanya'ıııır Diisselc1tırf şehrincie 1 i - 13 ocak 2021 tarihleriııcle
diizeıılenecek proıııosyon ürünieri sektöründe Avrupa'nın en öıreınli fuarlardan biri olan PSl 202l
Fuarı'na Türkiye milli iştirak orgaııizas1'ontmul] istanbul Ticaret odası tarat'ınc'laıı gerçekleştirileceği
bildirilnıektedir. 

_

Yazıciıı c]eviınrla. söz kbııustı Frııırııı'['iirliiıe \4illi Iştiral ornun,rurr:(ıııı-ı ııl2 katılını becleli tiiırı ana
hizmetler dahil 5.9592 'l'L oldıığıı ii'acle edilı-ııekteclir.

Anılan fııaı'a ilişkin broşuir rıe katılııır sözleşııresi ekte sııııulıı1al<tiı olııp. detaylı bilgi için broşiirtle
ilcıişirn bilgileri yeralaıı istanbııl '[iclıı'eı 

Ociası 1'etkiliieı'i ilc ilctişinıe geçilnıesi gerekiı-ıcktedir.

Bilgilerinizi l.'e koııtııııın ilırili ii),*1.,',,-','r" ı'iırr'ıırıiln'ıasıiıı ı'iclı cclcriııı

Say'g ılaıııııla.

e'ia+5a
Ali Emre YURDAKUL
Geırel Sekı'eter Yardımcısı

EK:
l- F'uar Broşiirii (1 sayfa)

?- Katılım Sözleşnıesi ( l sayfa)
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Bulıelge,5070sayılıf,lektroııikİnızaKanıınıınagöreGüvenliEıeİ@
Evrakl Doğrulamak için; http://beıgedogrula.tobb.org,trldogrula.aspx?e0=BSE4D3B183

Dumiupınar Bulvarı No:252 (Eskişehjr Yolu 9. Km.)06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (pBX) e Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E_Posta: info@tobb.org.tr ı Web; www'tobb.org.tr ı 11Ep. tobb@hso1,kep.tr
Ayrlntllı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2723

Birl1ğimizde
l5O 9001:2015
Kalite Yonetiın

Sistemi
üy8Lülanmaktadlr

Fn))/11O1 07 7nO7/?/1d 11 )O1R
E-Posta: anara.davlan@tobb.ors.tr
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3 ayrı saloı'ıcla yaklaşık 40.000 rıı'sergıleıııe aIar'ıı

35 ülkederı 720 katılınıcı . ;
. 81 ülkeden 16.367 ziyaietçi
.59.kez clLizenlenecek PSl'ııı l-ıer yıl yrıkselen zıyaretçı grafığı

. Pron-ıosyoıı sektörüııün uluslararaSl eı1StıtLiSü PSl (Pronlotioll Procjı-ıct Service lndı-ısıry) nıır

6.000 ııluslararası ılretıcisi. ittıalatciiı ve dıstiribı-ıtorıl ıle bı-ılıı5nııi inikılrıı
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. Stant clekorasyorıı-l vc ayciınlatı-ııtı

. Naklıye, günıruklerııc ve s;ic]orta iŞltan]iüiü

. Flıar kataloğıı ve i,u-ell sayfasıııdiı f irrı'ıa i,'ljtJıiı.'iıı'ılıı

yer rılııası
. 1-tirkiye rnilli iştirok lıroşuı'urrde f irrııı rıılgılerıııııı

yer alrııası
Fı.ı.ıı süresir']Ce lleti5lın ve ikranı hizn'ıetlerı
Fuar giriş kartı
T.C' Ticaret Bakanlığı teşvik ışlemlerı hakkında
bilgilendirnıe
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Hesap Adı : isrRNau4 TıCARET ODASl
Banka . Y.API KREDI BANKASI
IBAN (TL) : TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79
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Miııimum stant alanl 9 nıl
Katılıırı bedeli ' 5 952 TL';ırı:'

1. odeme ' ıı'ı'x 1.000l-L

Bi,lSv.ırtı ılc birlıkte

2. ödenıe : Ka|aıı lıedelin ?550'sı

3. ödeme . Bakiye.becJel

. Katılıııı sozleşnıesı ile birlik1e öcleme dekoı-ıtunuı"ı
OcJa'ıııza iletilııesi gerekmektedir.

. ilk ödenıeye ilişkin banka dekontundakitarih ve
saat dikkate alınarak bir sıralama
gerçekleştirilecek, stant seçim hakkı tanınacaktır.

' Öde nıeIer firma biınka hesatıından tam firma
LlnV.}nı ve "PSl 2022" ibaresi jle
ge rçe klestirilnı elid ir

Çiğdenı Terzi Esendemir / Pelin Karamahmutoğlu / Esra Avcıoğlu

Tel :O2124555103/ 02124556506/ 02124556110
GSM : O533 959 30 57 / Faks:0212 52O 15 26
E-Posta :cigdem.terziio,ito.org.trlpelin.karamahmutoglu@ito.org.triesra.avciogluüQito.org.tr

.. . ",i.:,,

s*vq ı:;
l':ş" fİı,t!-.;'l ., " *;
.rJq. 'tu.+J
! üş ğ.. v. au*-\:'Lj;fu:İ

i sraN BU L
ricanşr
ODASJ ra8,

444O 486 I ito.org.tr i @qjfgle/itokurumsal



-

Psı 2022
DüSSELDoRF - ALMANYA
11 - 13 OCAK 2A22
rünxiyr ıvıiı-ı-i işrinnri
isrnııauı ricaRrr oDASI oRcaNizASYoNU
KATILıM sözı-rŞııEsi
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Adres Posta Kodu

1 Telefon

iFaks _ı 
]
i

1

iFirma e-posta .

Uyesi Bulundıığu oda
Vergi Dairesi ve Şehri Verçi No
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,ür-"^"Jİ}.Pl,q ;*-dj
!İ*_ t,.P d4'\ffi*"f

ISTANBUL
TICARET
gp6ş1ıaaz

-]
ı
I

t

İ

i

Toplam katılım bedeli ': ..

Toplam katılım bedeli : -.

ııl'' 1Tai'ı:; -., (:'Clrlt]Ceı(

ııı''x5.952 TL -
ın)x5'472TL,'.'...

ıl'ılılinlrjnf aIa ıı 9ııı'dir.)
TL (Nakliye ve gıııı-ırukİeme dahil.)
TL (Nakliye veçünırükleme hariç.)

Tescılli Marka (varsa)

Sicil No

i - --'-J--

i .Ürünler; ağırlık ve hacim limitleri çerçevesinde sınırlandırılacaktır,

1. Ödeme : Talep edilen nırx 1'000 TL
805'ıııııı ile biilikıe
2. Ödeme : Kalan BecJelin o65o'si

3. ödeme : Bakiye Bede|

. Kaiılıııı s<ızIeşıııesi ilü i'IliKte oderrle de<ulıLı.ııliılı ()dıl'ıılı,]n
iletilnıesi qerc(IıCktcdir'

. l|k öcıenıeye iIiŞkin bankĞ C]ekontül!l(]a.]Kl ti]rli]V(i S():]|

dikkate alınarak biı şlralonra 9eIÇeklestirıle.ei.'
5tant SeÇinl hakkü ı(,jnlni]CJktlI'

Şube

Hesap Adı ; ISTANBUL T|CAREIoDASI
Banka ; YAPI KREDI BANKASI

: SULTANHAMAM ISTANBUL
Şube Kodu ; 055
TL Hesap No: 60614779
IBAN : TR29 0006 701ü 000C 0060 6147 19

. odemeler firma hesabından, tam ünvanı ile ve
"Psl 2022'' ibaresi ile gerçekleştirilmelidir.

Fuar Çalışmalarından Sorumlu YetkiliTam YetkiliYönetici

,ö9-Irs Ad, Soyad

i Unvan Unvan

GSt/ GSI\4

i E-posta E-posta

iiirt kaydedileciralirr' ir(.yarir vc t.'.lirrr rt eaip:rZ

sol umluıLüğ rJ11d(]dıl .

TAtllH ...,'..,/ YETKILi ISIM VE SOYADI FlRIV1A KAşESi VE lMZA


