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Sayın üyemiz, 

  

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 25/02/2021 tarih 40-00840 

sayılı yazıda;    

 

23-25 Haziran 2021 tarihleri arasında, Indianapolis / Amerika Birleşik 

Devletleri’nde düzenlenecek olan “Sweets&Snacks Expo Uluslararası Çikolata, Şekerleme 

Ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul 

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından 

gerçekleştirileceği, 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen söz konusu fuarı 2019 

yılında 15.000 m2’lik net sergi alanında, 25 farklı ülkeden 800 katılımcı ile 18.000 kişinin 

ziyaret ettiği, Sweets & Snacks Expo Fuarının çikolata, şekerleme ve atıştırmalık ürünler 

sektöründe Amerika kıtasının en büyük fuarı olduğu ve ayrıca kişi başı şeker tüketiminin en 

yüksek olduğu ve 25 milyar USD’lik hacme sahip ABD pazarına giriş için ideal bir 

organizasyon olarak varlık gösterdiği belirtilmekte olup, bahse konu fuara başvuruda 

bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formunu ve Fuar Katılım 

Sözleşmesini, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 12 Mart 2021 Cuma 

günü mesai bitimine kadar hububat@iib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerektiği 

ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü  

 

 

 

Ek: Sweets & Snacks Expo 2021 Fuar Duyurusu 
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