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Sayın üyemiz,  

 

Gıda ve gıda teknolojileri sektörlerine yönelik olarak 1-4 Temmuz 2021 tarihlerinde 

Amman/Ürdün’de düzenlenecek International Food and Technology Expo (INFTEXPO 2021) 

Fuarı’na ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 11/02/2021 tarih 

61407927 sayılı yazısı ekinde alınan duyurular ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 Ekler:  

 Ek.1 - Broşür  (13 sayfa) 

 Ek.2 - Yerleşim Planı  (1 sayfa) 
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