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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

09/12/2022 tarih 852-3718 sayılı yazıda;  

 

Zimbabve'deki en büyük fuar organizasyonu olan Zimbabve Uluslararası Ticaret 

Fuarı’nın (ZITF) 25-29 Nisan 2023 tarihlerinde "Sürekli Yenilik, Küresel Rekabet Gücü" 

başlığıyla Bulawayo şehrinde düzenleneceğinin ve firmalarımızın fuara katılımından 

memnuniyet duyulacağının ZTIF Genel Müdürü Stella Nkomo tarafından belirtildiği, tarım, 

inşaat, altyapı inşası, bilişim teknolojileri, imalat sanayi madencilik gibi alanlarda faaliyet 

gösteren şirketlerin ilgi gösterdiği fuara iş çevrelerinin yanı sıra kordiplomatik mensupları, 

Bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı, fuarın ilk üç gününün iş çevrelerinin katılımına 

ayrıldığı, 27 Nisan 2023 tarihinde Diplomatlar Forumunun düzenleneceği ve 28 Nisan 2023'te 

ise resmi açılışın Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa tarafından yapılmasının 

öngörüldüğü ifade edilmekte olup, fuara ilişkin başvuru formu ile fuar broşürleri ekte yer 

almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

 

 

Ekler:  

Ek.1 - Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı Başvuru Formu (2 sayfa)  

Ek.2 - Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı Broşürleri (8 sayfa) 
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