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GENEL §EKRETEnı,iĞi

§ıyı: ıgzısqsg-Tlıı.İİn,oo.zo20l2o1-05669 İstanbul, 25il:.l202a
Konu: §ıueets&Snacks 202l Milli Katılım Organizasyonu Hk - IndianapolisiA.B.D.

TİcARET vE sANAyi ooıLıRı,xa
IndianaPolis/Amerika Birleşik Devletleri'n de, 22-25 Hnziran 2021 tarihleri arasurda

düzenlenecek olan §weets & §ıııc.ks Expo Uluslırıı,ıı§ı Bisküü, çkolıta ve şekeılemeFııın'nın TtırkiYe Milli Kaiılıın Organizasyonu'nun Birligİmlce gerçekleştirilmesi
planlanmaldadır.

Swoets & Snacks E*Po; 2019 yılında 850'deıı fazla katılımcıya ve 90,dan fazla ülkeden
1ü,000'in İizÇrinde ziYarotÇiYe._ev saiıipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürun seklöninde

Ll:9,:1_1T:l,Tl"ryası buıurui. Kaııada "; M--kd; ;;ı*,jJ;ffiİffi ?oİİ"
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Avınıtılı Bild lüı:
Hububat Koordinasyon Şubesi
Gürkan KARAMAN
Te} 0212 454 05 00 - 226g
Fax:0212 454 05 01-02
E_nrlıil : hubub@iib. org,tr

EK: Ön Basvuru Formu (1 sıvfiı)
n_oĞuş roznwı,I unfırıdan (25 11.2020
l5:05.46) güvcnlı çlclıtıon* unİo üe
unzehnııııştu.

Doğuş TOZANLI
Genel §ekreter V.

ı §tand alanının kiralaıırrıası, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliğı Katılımcı tlrtlnlerinin nakliyesi, güııırtlklemeıi ve standlara teşlimio Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi intenıet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere üğıtılınak
üzere İstanbul'dahazrlanan katılımcı tatıogunaa y* ı.,ı Fuara giriş kaaı bmini (Fuar idaresince bçlirİenen sayıda)ı Fuar sİhesince ofis ve iletişim araçları (internet-teİefon-ü) ile ikram hizmetlerinden
faydalanma

Bahse konu fuarda katılımcı olalk. yer almak isteyen üyelerinizi4 ek,te yer alan önBıŞıuru Formu'nu fnma kaşesi ve yetkilisi io**rvınu**u., doldıııarak, 11 AıaIık 2020 Cumagllnfr mcŞaİ bİtİm*ıe kodo Genel Sekreterliğm nin o zİz İs+ 05 01-02 iilili-, tuı.*ına veyalıq.bıtbı(Q4b.oıH,]E adresine e-posta olank g6ndenneleri gerekmektedir.

Bilgileri ile gercğini rica ederim.
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Tel : ( 02l2 ) 454 05 00Fıkı ; ( 0212 ) 454 05 Ol- 02
&poıta : iibrQü,Eı.§

Çobanpşnc Mcvhi Sanayi Cıd Dış Tioaıct Komplckı1
C Blok. Ycrıiboena - Ismüut
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§n. lhracaüçımız,

lndİanapoııı ı nurnlxe alRı_eşİx oevı_ETLERİ,n de 22- 25 Haıİnın 202l
tarİhİnde düzenlaneook olan §woetı l §nackı Zotl Fuan,nın Türkiye millikatılım organlzasyonunun bu yl Genel Sekreterllğımlzce organiıs edllmeılplanlanmaktadır.

Fuara l«atlmak l:Eır:_n llrmaların aşağıdakl ön başvuru lbrmunudoldurarık Genel. §ekreterllğlmlzin O 212 ış+ o6 ü{2 numariıı faksına ueya
hu hghı*tıoi ib.o$ı.tr e.posta ad resl ne g ö n d ermele rl g e rek me kted t r

Swcttı & Snıckı 2!121 (2,- 25 Haılrın 202l)
FUAR Öıt neşVURU FoRMU

Flrma Adı
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Adı Soyadı
Gıp Tclıilonu
E-poıtı ıdreıl
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