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Bilindiği üzere, Bakanlığımız yurt dışı tanıtım faaliyetleri kapsamında ihracatımızın
artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması
ve pazar paylarımızın korunması amacıyla Alım Heyeti programları düzenlenmektedir.
Bu çerçevede, 2019 yılında ülkemizde organize edilen sektörel fuarlar ile eşzamanlı
olarak gerçekleştirilecek Alım Heyeti programları kapsamında, firmanız tarafından 4-6 Nisan
2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek “Solarex İstanbul 2019 - 12. Uluslararası
Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı”na yönelik olarak, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği
organizatörlüğünde, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Alım Heyeti programının
tüm yurtdışı temsilciliklerimizden firma yetkililerinin katılımıyla yapılması planlanmaktadır.
Bu bağlamda, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından söz konusu
Heyetin oluşturulmasını teminen, anılan fuar ile ilgili broşür, katılımcı sayısı, alan, daha
önceki fuarlara katılan yabancı firmalar gibi fuarın önemi ve uluslararası bağlantılar
kurulabilmesi açısından etkinliğini gösteren detaylı bilgilere gereksinim duyulmaktadır.
Bilindiği üzere, profesyonel ithalatçılar, anılan bilgilere sahip olmaksızın söz konusu Alım
Heyeti programlarına iştirak etmemektedir. Bu nedenle, firmalarınızın bu konuda göstereceği
titizlik büyük önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, firmanız tarafından anılan heyet için fuar alanında ikili görüşmelerin
gerçekleştirileceği bir alanın tahsis edilmesi ve söz konusu heyet için öğle yemeğinin organize
edilmesi uygun görülmektedir.
Ayrıca, “söz konusu fuarın Bakanlığımızca desteklendiği ve anılan fuara yurtdışı
tanıtım faaliyetlerimiz çerçevesinde yabancı firma temsilcilerinin getirileceği” hususunun,
-

fuar öncesinde, fuar sırasında ve sonrasında basına yapılacak duyurularda,

-

diğer tanıtım faaliyetlerinde (katalog, broşür, afiş vs),

-

Bakanlık logosu ile birlikte fuar alanı girişindeki afişlerde veya elektronik
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billboardlarda,
-

fuar açılış konuşmasında,

-

fuar sonuç raporunda ve çıkarılacak dergide,

-

firmanız tarafından fuar alanında kurulacak info-standda,

yer alması ve fuar sonrasında söz konusu fuarın sonuç raporunun Bakanlığımıza gönderilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Bilgilerini ve anılan programla ilgili düzenlemelerin adı geçen İhracatçılar Birliği
Genel Sekreterliği ile koordineli olarak sürdürülerek, yukarıda belirtilen bilgi ve
dokümanların İngilizce ve Türkçe olarak, Bakanlığımıza ve ilgili Ticaret
Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize elektronik ortamda ivedilikle gönderilmesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
N. Nesrin DOĞAN
Bakan a.
Daire Başkanı
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