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Sayın üyemiz, 

   

Rusya Federasyonu (RF) Türkiye Ticaret Mümessilliğinin bir yazısına atfen, T.C. 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 09/05/2022 tarih 74482336 sayılı 

yazıda; 

 

19-20 Eylül 2022 tarihlerinde RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığının desteğiyle 

Krasnodar Bölgesi, Gelendzhik şehrinde gıda endüstrisi ve tarım teknolojisi sektörlerinin 

önde gelen katılımcılarını bir araya getirecek olan “INNOFOOD Uluslararası Gıda Sanayi 

ve Tarım Yenilikçi Teknolojiler Forumu” ve söz konusu forumla eş zamanlı bir fuar 

düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan foruma ilişkin hazırlanan broşür ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter T. 

 

  

 

 

Ek: Innofood Forum Broşürü (9 sayfa) 
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