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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 260 

Sayın üyemiz, 

  

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 05/05/2021 tarih 53-2547 sayılı 

yazıda; 

 

 14-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Chicago/ABD’de düzenlenecek olan “PLMA's 2021 

Private Label Trade Show” Fuarı’nın Türkiye milli katılımının 8. kez Akdeniz İhracatçı 

Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı, Fuara Türkiye’nin milli katılımı ile katılmak 

isteyen firmaların 28.06.2021 tarihine kadar https://forms.gle/ahhRfPpxow5RvEBX6 adresinde yer 

alan online başvuru formunu doldurmalarının gerektiği ve 1.190 $ /m
2
 (nakliyesiz) olacağı tahmin 

edilen katılım bedeline yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, stant genel ve günlük temizlik hizmeti, 

kataloğa giriş bedeli, elektrik ve internet bağlantısı, Genel Sekreterliklerince hazırlanan firma 

broşüründe yer alma ve stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez) hizmetlerinin dahil olduğu 

bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, fuarda gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, 

konserve ürünler vs.) ve gıda dışı [kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, havlu, 

bornoz, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, 

pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik 

paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve 

aksesuarları, vb.] birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private 

brands) ürünlerin sergilenebileceği,  

 

Food, Home & Health ve Houseware & Kitchenware olmak üzere 3 ana bölümden 

oluşan fuarın düzenleneceği ABD’nin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Hedef Ülkeler” 

listesinde yer almasından dolayı fuarın onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %70’ine 

kadarının destek kapsamında olacağı ve firmaların, stant alanının m
2
 cinsinden büyüklüğü dikkate 

alınmak suretiyle Bakanlık tarafından m
2
 başına belirlenen birim fiyat üzerinden 140.000 Türk 

Lirası’na kadar destekleneceği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:431470425202156112448. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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EK: Katılım Şartları (2 sayfa) 

 

İlgili Kişiler:  

 

Sultan BAYRAK (Dahili: 1201) 

 

Aydan HANÇER (Dahili 1202) 

 

E-mail: fuar@akib.org.tr  
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