
 
 

 

 
  

 

2. Süleymaniye Uluslararası Tarım ve Gıda Endüstrisi Fuarı 

Katılım Şartları ve Koşulları 

Süleymaniye Uluslararası Tarım ve Gıda Endüstrisi fuarı’nın tüm katılımcılarına, fuarın daha iyi işlemesi için 
aşağıdaki talimatları uyumaları rica edilir: 

1. Ziyaretçi girişlerinden mal getirilmesi yasaktır, sadece fuar organizatörü tarafından belirtilen 
kapıdan 08:00-11:00 saatleri arasında izin verilmektedir. 

2. Fuar organizatörü tarafından temin edilen masa ve sandalyeler gibi ekipmanların dışarı çıkarılması 
yasaktır. 

3. İkinci taraf için sağlanan tüm ekipman, birinci tarafa güvenli bir şekilde iade edilmelidir. Herhangi bir 
kayıp veya hasar durumunda, ikinci taraf birinci tarafa her sandalye için 25 dolar ve her masa için 50 
dolar ödeyecektir. 

4. Stantlarda müzik yayını yapmak için herhangi bir ses cihazı kullanılması yasaktır, fuar kontrol odası 
tarafından müzik yayını yapılmaktadır. 

5. Stantlar arasındaki koridorun reklam ve ürün sergilenmesi için kullanılması yasaktır. 
6. Katılımcıların fuar açılış ve kapanış saatlerine uyması, araç logosu ve katılımcı kartını taşıması 

gerekmektedir. 
7. 1 Eylül 2021, Süleymaniye Uluslararası Tarım ve Gıda Endüstrisi Fuarı'na katılım için son gün. 
8. Lamba eklenmesi ve stant elektriğinin kullanımı fuarın yetkili teknik uzmanları tarafından koordine 

edilmektedir. Aksi halde, herhangi bir hata oluşması durumunda ikinci taraf lamba başına 25$ 
ödeme durumunda kalacaktır. 

9. Sergilenen mal ve ürünler, hijyenik olarak onaylanmış olmalı ve kalan geçerlilik tarihi, üçte biri kadar 
kalmış olmalı, Aksi takdirde, yasal olarak ele alınacaktır. 

10. Birinci taraf, sevkiyat sırasında katılımcıların mallarının kaybolmasından veya hasar görmesinden 
sorumlu tutulmaz. 

11. Stant içi temizliğin sağlanması ve çöp kutusu kullanılması zorunludur. 
12. Fuar salonu içerisinde kapalı alanda sigara içmek, nargile ve alkollü içkiler tüketmek yasaktır. 
13. Reklam afişlerine yalnızca katılımcının stant alanı içinde izin verilir. 
14. Herhangi bir olumsuz olayın meydana gelmesi durumunda, fuarın güvenlik ekibi tarafından 

ilgilenilmesi için fuar yönetimi bilgilendirilmelidir. 
15. Fuar alanında önceden izin alınmadan yemek pişirmek ve yemek yemek yasaktır. 
16. Stant, belediye ekipleri tarafından denetlenmesi için fuarın açılışından en az beş gün önce 

hazırlanmalı ve düzenlenmelidir. 

Not: Herhangi bir teknik veya elektriksel sorun olması durumunda lütfen iletişime geçiniz: 07515110321 

Herhangi bir olumsuz olay durumunda, lütfen iletişime geçiniz: R.H 07725261309 veya 07501120843 

                                                                                                                                             İkinci tarafın imzası 


