STAND BAŞVURU FORMU / BOOTH APPLICATION FORM

Firma Adı / Company Name
Yetkili Kişinin Adı / Name of Authorized Person

Ünvanı / Title

Telefon / Telephone
Posta Kodu / Post Code
E – Posta / E - Mail
Adres / Address

STAND ALANI / BOOTH AREA
1 BİRİM STAND ALANI (6 M²) /
1 UNIT BOOTH AREA (6 SQM)
1 Birim (6 m²) / 1 Unit (6 sqm)
2 Birim (12 m²) / 2 Units ( 12 sqm)
3 Birim (18 m²) / 3 Units ( 18 sqm)
4 Birim (24 m²) / 4 Units (24 sqm)
5 Birim (30 m²) / 5 Units (30 sqm)
6 Birim (36 m²) / 6 Units (36 sqm)

8.000,00 TL

ÖDEME / PAYMENT
 Kredi Kartı (Kredi kartı mail order formu için lütfen bizimle irtibata geçiniz) /

Credit Card (Please contact us for credit card authorization form)
 Banka Transferi; EURO, USD veya TL /

Bank Transfer; EURO, USD or TL

Hesap Adı:
ARF 2019 /
Account Name: ARF 2019

Banka Adı: YAPI KREDI BANKASI AŞ /
Bank Name: YAPI KREDI BANKASI AS

IBAN Numarası EURO / IBAN No EURO :
IBAN Numarası USD / IBAN No USD
:
IBAN Numarası TL / IBAN No TL
:

SWIFT Kodu: YAPITRISXXX /
SWIFT Code: YAPITRISXXX

TR10 0006 7010 0000 0056 1368 25
TR42 0006 7010 0000 0056 0269 30
TR90 0006 7010 0000 0056 7994 47

** Ödeme metodu olarak banka transferini kullanırken lütfen banka dekontunu INC Turizm
Organizasyon’a mail ile gönderiniz.
** Banka havalesiyle ilgili tüm masraflar gönderen tarafından karşılanacaktır.
** When using bank transfer as a payment method, please send the bank receipt to INC Tourism Organization
by e-mail.
** All expenses related to bank transfer will be covered by the sender.

Adres / Address :

INC Turizm Organizasyon Ltd,
Abidin Daver Sok. 5/4 Çankaya,
Ankara – TÜRKİYE
E - Posta / E - Mail : info@arf2019.org ,
Tel:
+90 312 436 30 50
+90 543 850 57 23
Faks / Fax:
+90 312 436 83 29

İmza / Signature : _____________________________

STAND PLANI / EXHIBITION PLAN

Tarih / Date : _________________

GENEL HÜKÜMLER
**Tüm fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
**Kaç birim stand talep edildiği belirtilmek durumundadır. Maksimum 6 birim stand alınabilmektedir.
**Stand seçimi ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşecektir. Ödeme sırası ve stand büyüklüğüne göre seçim sırası
belirlenecektir.
**Standların 29 Ekim 2019 tarihinde, 10:00-17:00 saatleri arasında kurulumu tamamlanmış olmalıdır.
**Stand alanı, 30-31 Ekim 01-02 Kasım 2019 tarihlerinde, 09:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.
**Standların 02 Kasım 2019 tarihinde 18:00-21:00 saatleri arasında toplanmış olması gerekmektedir.
**Stand alanı ve ticari poster panoları dışında şirket veya ürün tanıtımı yapılamamaktadır.
**Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım görevlileri bulunmalıdır.
**Stand alanında tanıtım için görüntü aletleri kullanılabilir. Ancak ses, diğer standları ve genel stand alanındaki
akış ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
**Konferans merkezi dışından yiyecek ve içecek maddeleri getirilerek stand alanında ücretli veya ücretsiz
dağıtımına izin verilmemektedir.
**Hazırlanmış planda verilmiş olan mekan ve ölçüler dışına çıkılmamalıdır. Böyle bir durumla karşılaşılması
halinde stand alanının sökülerek tekrar monte edilmesi durumu ortaya çıkacaktır.
**Konferans merkezinin duvarlarına INC Turizm Organizasyon yetkilileri ile görüşmeden herhangi bir görsel
asılmamalı, yapıştırılmamalı veya çakılmamalıdır.
**Konferans merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra, yapan firma
tarafından ödenir.
**Stand alanı içerisinde INC Turizm Organizasyon yetkililerinden talep edilen malzemeler, faaliyetin bitiminde
teslim edilmelidir.

GENERAL TERMS
** 18% VAT will be added to all prices.
** Requested number of booths must be specified. Maximum 6 unit booths can be taken.
** Booth area selection will be made after payment. The order of selection will be determined according to the
payment order and booth size.
** The installation of the booths must be completed on October 29, 2019 from 10:00 to 17:00
** The booth area will be open for visiting between 30-31 October 01-02 November 2019, from 09:00 to 18:00.
** The booths should dismantling on 02 November 2019 between 18:00- 21: 00 hours.
** Companies or products can not be promoted other than booth area or commercial poster boards.
** A company representative should be in the booth during the exhibition hours
** Visiual devices can be used for promotion in the booth area. However, the sound must be at a level that
does not affect the flow and layout of the other booths and the general exhibition area.

** There is not allowed bring food and beverages from outside, and paid or free distribution in the exhibition
area. Please contact INC Tourism Organisation fort his kind of requests.
** Place and dimensions given in the prepared plan should not be extended. If such a situation is encountered,
the booth area will be removed and reassembled.
** No visual hanging should be applied, should not be glued or should not be nailed to the walls of the
conference center without consulting the INC Tourism Organization authorities.
** Any pecuniary damage to the conference center shall be paid by the contracting company after the
determination has been made.
** The materials requested from INC Tourism Organization authorities within the exhibition area must be
delivered at the end of the activity.

