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llgi }'azıda' Moskova Tica'et lı'Iiişavirliği'nden aIıı'ı;iiı bır vazıı,a ati'en, Rusva'nın en önde gelen e-tıcaret vee pazaıyeri sıteIerj iırasında -yer alaıı oZoN {irınası.(hlıps:l/corj ozo', .or.||.*;iii.ri iı* bir toplantı yapıJdığı,aııılaıı ıoplantıda 1ırnıa yetkiJijeri taraI'ıııdan geıçekieşi;,'il.n sunııııcia crjvln-l9 panc1emisı sürecinde 2020;'ılında llıısya'da e_ticaıct hacmınin ?o_59 oranında aı1arak 3'2 trılyon Rubleye çiı"ı ıuiıvar ABD DoIarı)ulaştığı' toplam satışların o4B6'sınııı ise yurt ıçı e-ticaref sıteıciinııen g..çrLi.şi;iıı)igı u"ıı,tilmiştir.

Yazıcla devan]la, firnıa 1'etkili]erinçe yabancı iılke1ere yöni']ik r.ılarak1f2oıı lr,eb poıtalınria ulkç sayfalarıııınolıışturulduğu' anl]an tilke sai"faIarıntja Lilkernız 1lı';ılılarıı-ıın [ıır öl'ııeği llK-|'cie -yer aIan tabloc1a [ıeiırtılcnkc'ın-iisyon iit:retleri dahi1inc,c (ınceliklc eielttronili, sağllk ı,e iıakı,ıı" i,";i;;,;,,;,, r'"'t.rrt,ıi" kııru,,sertkabukiunlCyVC ve diğer glcja ürıinle'ini (
drığrıldantüketiciye-saıabileceği@üıiıriilv1o'iistikişleıılerınınıfasısıraslnda
profesyonel bir aracı firm;ı iizerinclen clistek sağlanabileceği ve ru, konuil işlern bede1lerine EK-2,de yeı aiantablo iizerinden ııIaşıiabileceği Ye bu ilogiuItuda ihı'icatçl fi.ı'ııalarıııızc", o^ir, çok ürün tedarıkiVapı l ınas ın ın talep edi ld i ği bel irti l ın işti r.

Ayrıca' Moskııva Ticaret Miişavirliğiııl|zce cle iiIkemiz fjrıııalarının ozoN ı]e doğrurJan iIetişimegcçebilmesiııi teminen, ilgiti fırn-ia 1'etiililerinin iletişiıı L-ıilgiierıııın paylaşılına-slııın öııemlı olcluğu, oZoNflrırrasl yetl<ılilerıniıı katılıııııyia dı-izenlenece]< o]an bii '*,cbillaı'' ıic ıjZbNido ıırün satıIırkeır dikkat erlilmesigerekcn hıısııslar jıakkında bilgiIenclirnıe,vapıIıııasıııın t;ıyclaIi oJacağı ır*ıi,tiın,işii,:-"

Konııylailgilenenflrııalhrlnl]K3,teyeralanFirııaBi1gıleriTablosu,nu
bileileri dahilinde doldurl4ak'[ı halindq, söz koıırisıı tablrı y,,rtoua ı;;;ffiş*ir1iğiınizce paylaşılmaküzere Tiçııret Bakaıılığııııza iletilecektiı Bilgilcrinı' l<oı-ııınun ılgıli olalıılecek ıiyeleıınize dtıü,ııruiıııaslnı ve|<oırı"ıyla ilgilı firınaIarııı Birliğiıııize (kaaır-ea}thıoglur.4toblı tirg tr) bılgi r'crmtlı.,i,-,i ,ı.r.,ıil}'ıultılaJtlll 
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Evrakı ooğruJamak için : http://belgedogrula 'tObb.org'tr/dııgrula.aspx?eD=B5C4DY7F53
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