BioMain Biyolojik Fuar
Biyolojik ve doğal ürünler
19 - 21 Ekim 2018 Offenbach

Düzenleyen:

Kayıt
İşbu formla bağlayıcı olarak sergi sahibi sıfatıyla kayıt oluyoruz:
Firma:

Vergi numarası:

Telefon:

Sokak:

Faks:

Posta kodu/Şehir:

Web sitesi:

Ülke:

 Üretici  Tüccar  İhracat  Satış  Hizmet veren

Muhatap kişi:
Soy ad:

Telefon:

Ad:

Faks:

Pozisyon:

GSM:

E-Mail:

Fatura adresi: (farklı ise)
Firma:

Vergi numarası:

Sokak:

Telefon:

Posta kodu/Şehir:

Faks:

Ülke:

Web sitesi:

Ürün grupları:
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
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Gıda maddeleri ve içecekler
Gıda takviyesi ve sağlık ürünleri
Kozmetik ürünler ve ecza ürünleri
Mutfak cihazları ve ev eşyaları
Ev ve Donanım
Moda ve aksesuarlar
Yıkama ve temizlik maddeleri
Bitki ve tohum malzemeleri
Hayvan ürünleri
Oyuncak ve boş zaman malzemeleri
Turizm ve Gastronomi
Enstitüler, hizmet verenler, yayıncılar
Diğer

Teklifimizin ürün grubu (Lütfen mutlaka belirtiniz)

No:

No:

No:

Düzenleyen:

BioMain Biyolojik Fuar
Biyolojik ve doğal ürünler
19 - 21 Ekim 2018 Offenbach

Her iki fuar günü için stant ölçü bedelleri
Stant alanı (Genel sergi alanı) / Salon A2 Forum
Bir fuar standın büyüklüğü 12 m2 (4x3 m, , Y x D)

12 m2 büyüklüğünde bir alanda m2 bedeli.

208,00 Avro/m2

Bir fuar standın büyüklüğü 18 m2 (6x3 m, , Y x D)

18 m2 büyüklüğünde bir alanda m2 bedeli.

190,00 Avro/m2

Bir fuar standın büyüklüğü 25 m2 (5x 5m, , Y x D)

25 m2 büyüklüğünde bir alanda m2 bedeli.

218,00 Avro/m2

Bir fuar standın büyüklüğü 35 m2 (7x 5m, , Y x D)

35 m2 büyüklüğünde bir alanda m2 bedeli.

198,00 Avro/m2

Stant alanı (Ülkeler-Sergi alanı) / Salon A2 quer

Katılım koşullarınıza bağlı olarak kurulumsuz olarak aşağıda belirtilen stant alanını sipariş ediyoruz:

A2 Forum salonunda Genel- sergi alanı

 12 m2 büyüklüğünde stant

 18 m2 büyüklüğünde stant

A2 quer salonunda Ülkeler -sergi alanı

 25 m2 büyüklüğünde stant

 35 m2 büyüklüğünde stant

Fuar standı
 Kendi fuar standımıza sahibiz.
 Bir fuar standına ihtiyacımız var. Lütfen bizimle bu konuda irtibata geçiniz.
Uyarı: Stantların düzenlemesi organizasyona uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Buna özellikle genel stant ayırım duvarları ve kabloların kapatılması
dahildir. Lütfen stant için ek donanıma bakınız.

Stantlar için ek donanım
Teknik ve donanım
Ayrıca aşağıda belirtilmiş olan donanımları Kiralamak istiyoruz:
Die Menge der benötigten Begrenzungswände ist abhängig von
der Standgröße und der Standform (Reihen-, Eck-, Kopf- oder
Blockstand) und wird mit der Standflächenbestätigung mitgeteilt.
 Masa

Toplantı masası ve masa örtüleri
(4-6 kişilik)
22 Avro/1 Adet

 Sandalye
Miktar: _________
 Büfe masası
Miktar: _________
 Bar sandalyesi
Miktar: _________

 Elektrik
bağlantısı

ek ücret yoktur

Elektrik faturası kullanıma göre hesaplanır
 Monitör

Talep üzerine

 DVD oynatıcı

Talep üzerine

 Lavabo
bağlantısı

Talep üzerine

5 Avro/1 Adet
Beyaz örtülü

25 Avro/1 Adet
12 Avro/1 Adet

 Ek olarak 250 Avro bedelindeki Media paketine
(Bunun için katılım koşullarının 11. Maddesine bakınız)

Biomain organizasyonuna sadece tamamen biyolojik ve organik ürün ve hizmetlerin ve de yapay veya kimyasal maddeler içermeyen doğal ürünlerin
sertifikalı (AB standartları) üreticileri, yapımcıları, ihracatçıları ve tedarikçileri kabul edilir.
İşbu formdaki bilgiler Tunc Group GmbH tarafından Federal Veri Koruma Kanunun talimatları dikkate alınarak otomatik işlem kapsamında kaydedilir ve
sözleşmeye dayalı görevlerin yerine getirilmesi için üçüncü kişi ve kuruluşlara iletilir.
 Katılım koşullarını ve teknik kuralları okudum ve bağlayıcı olarak kabul
ediyorum.

Yer, Tarih
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Şirket Mührü ve imzası:

BioMain Biyolojik Fuar
Biyolojik ve doğal ürünler
19 - 21 Ekim 2018 Offenbach

Düzenleyen:

Katılım koşulları
Açılış saatleri
19 - 21 Ekim 2018
Sergiciler için: Günlük saat 09.00 – 19.00 arası
Ziyaretçiler için: Günlük saat 10.00 – 18.00 arası

1.

Kayıt

Kayıt formu her bir sergici tarafından sunulmak zorundadır. Lütfen bu
kayıt formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve şirket mührü ve hukuken
geçerli imzayla sununuz.
Yapı planlamasının başlangıcı: Haziran, 2018

2

Ölçülü stant çizimlerini ve konum planlarını, 2018 yılının Haziranda
ayında yapılacak olan yapı planlamasından sonra alacaksınız.

7.

Yapı yüksekliği/Özel yapılar

Yapı yüksekliği (Tabelalar, levhalar ve diğer reklam maddeleri dahil) 3,50
m olara belirlenmiştir. Tunc Group GmbH, teknik ve yapısal engel
olmadığı sürece ve talep üzerine bu yapı yüksekliğinin aşılmasına izin
verebilir. Arka duvarlar nötr şekilde şekillendirilecektir.
Şayet farklı bir stant kurulumu ve diğer özel kurulumlar (örnek: Tavan
konstrüksiyonları, toplantı kabinleri) veya çift katlı yapılar planlarsanız, bu
durumda Tunc Group GmbH şirketinin düzenleme tekniği birimine ilgili
planları iki suret şeklinde ve organizasyondan en geç 6 hafta öncesinden denetim amaçlı sunmanız gerekmektedir.

Katılım hakkı

Biomain organizasyonuna sadece tamamen biyolojik ve organik ürün ve
hizmetlerin ve de yapay veya kimyasal maddeler içermeyen doğal
ürünlerin sertifikalı (AB standartları) üreticileri, yapımcıları, ihracatçıları ve
tedarikçileri kabul edilir.
Ticari mümessil, dağıtım şirketi, dernek ve ihracatçı olarak temsil ettiğiniz
şirketler adına bu şirketlerin ürünlerini, bu ürünlerin başka bir şirket
tarafından fuarda sergilenmemesi ve sergilediğiniz ürünlerle ilgili gerekli
olan haklara sahip olmanız koşuluyla sergileyebilirsiniz. Üretici özelliği
veya üreticilerin veya ihracatçıların dağıtım şirketi sıfatıyla yürütülen
faaliyetler Tunc Group GmbH şirketinin talebi üzerine uygun bir şekilde
belgelenmesi durumundadır.
Bir şirketin veya bir ürünün kabul edilmesi hakkında kararı Tunc Group
GmbH verir. Aynı şekilde sergileyicilerin konumlandırılması da buna
dahildir. Kabul edilmeme durumunda özel olarak bilgilendirileceksiniz.
Sergilenen tüm ürünler ve hizmetler organizasyonun konusuna uygun
olmalıdır.

8.

3.

Stant kira faturasını yapacağınız kayıt müracaatından hemen sonra
alacaksınız. Bu faturayla birlikte ücretsiz olarak sergileyici ve çalışma
kimliklerinizi de alacaksınız. Fatura miktarının elinize geçtiği andan
itibaren ödenmesi gerekmektedir.

Katılım masrafları

Alan kirası kapsamında katılım fiyatına ek yapılar dahil değildir.
Tunc Group GmbH, organizasyon için alınmış olan servisler ve hizmetler
(örnek: elektrik ve su bağlantıları, v.s.) için uygun miktarda bir avans
ödemesi talep etme hakkına sahiptir. Organizasyonun sonunda servis ve
hizmetler için özel bir kapanış faturası düzenlenecektir.
Tunc Group GmbH, organizasyon için alınmış olan servisler ve hizmetler
(örnek: elektrik ve su bağlantıları, v.s.) için uygun miktarda bir avans
ödemesi talep etme hakkına sahiptir. Organizasyonun sonunda servis ve
hizmetler için özel bir kapanış faturası düzenlenecektir. Bu faturada
yapılan avans ödemesi dikkate alınacaktır.
Tüm fiyatlara Federal Almanya Katma Değer Vergisi eklenecektir.

4.

Kuruluş saatleri

Çarşamba, 17.10.2018,
08:00 - 22:00 saatleri arasında
Perşembe, 18.10.2018,
08:00 - 22:00 saatleri arasında
Perşembe, 18.10.2018 saat 20:00’den sonra: Tüm salonlardan konstrüksiyonlar alınmış olması gerekmektedir. Kurulumun, 19.10.2018 Cuma
günü, saat 08.00’de sona ermiş olması gerekmektedir.

5.

Stant alanlarının onayı

Standın sökülmesi ve ürünlerin sergilenmesinin sonlandırması 21 Ekim
2018 günü saat 18.00’den önce gerçekleştirilemez.
Pazar, 21.10.2018
18.00 – 24.00 saatleri arası
Pazartesi, 22.10.2018
0.00 – 20.00 saatleri arası
Stantların sökülmesi için gerekli personel saat 18.00’den itibaren
alınacaktır. Tırların giriş saati: 19.00. Tüm stantların ve sergilenen
parçaların sökülmesi 22.10.2018 Pazartesi günü saat 20.00’de tamamlanmış olması gerekmektedir.

6.

Stant alanlarının onayı

Şirketinizin kabul edilmesi durumunda tarafınıza bir stant alanı onayı
gönderilecektir. Bu stant alanı onayı sözleşme yerine geçmektedir.
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Geri çekilme/katılmama

Bağlayıcı olan kayıttan ve alınan onay/stant onayından sonra sözleşmeden geri çekilme mümkün değildir. Sözleşmeden geri çekilme talebi
istisnai durumlarda ve söz konusu stant alanın başka bir yere kiraya
verilmesi yoluyla kabul edilebilir. Bu durumda oluşmuş olan masraflar için
katılım ücretinin %25 oranı tahsil edilir. Şayet söz konusu alan kiraya
verilemezse, bu durumda katılım ücretinin tamamı tahsil edilir.

9.

Satış düzenlemesi

Açılış saatleri dahilinde sergileyicilerin sipariş defteri üzerinden yapacakları satışlara ve direkt satışlara izin verilir.

10. Fatura

11. Medya hizmetleri (Mediapaket)
Tunc Group GmbH tarafından sunulan medya hizmetleri, fuar öncesinde
ve fuar süresi boyunca tarafınızın sunumu ve fuar iletişiminin desteklenmesi kapsamında reklam tedbirleri olarak düşünülmüştür. Medya
hizmetlerinin kullanılması sergileyiciler için seçmeli bir uygulamadır ve
ücreti 250,00 Avro artı KDV’dir. Sunulan medya hizmetlerinin evrakları ve
sipariş bilgileri istek üzerine tarafınıza gönderilecektir. Lütfen şirketinizin
katılımının ancak Tunc Group GmbH şirketinin onayıyla gerçekleşeceğini
dikkate alınız. Bu nedenle teklifler ve talep onayları ancak kabulün
gerçekleşmesi koşuluyla gerçekleşecektir.
Lütfen dikkate alınız: Yazı işleri ve bilgi baskısı sonu, 10.08.2018 tarihidir.
Gayri resmi sergileyici endeksleriyle ilgili uyarı
Birçok sergileyicide, resmi sergileyici diye tabir edilen sergileyicilerin kayıt
teklifleri yanlış anlamalara ve bilgi taleplerine yol açmaktadır. Bu
sergileyici endekslerinin tedarikçileri herhangi bir talep olmasızın, resmi
fuar kurumu tarafınca görevlendirilmiş yayınevince düzenlemiş olan
düzeltmeler veya faturalar izlenimini veren formlar göndermektedirler.
Oysa kayıt siparişi olarak adlandırılan bu formlar, firma veya sergileyici
endeksine kayıt formlarıdır. Bunlar Tunc Group GmbH şirketinin resmi fuar
medyasıyla bağlantılı değildir. Tunc GmbH Group şirketine ait formlar
sadece bu şirket tarafınca görevlendirilmiş olan yayıneviyle işbirliği
halinde düzenlenmektedir. Resmi fuar medyalarına kayıtlar sadece Tunc
Group GmbH şirketi veya Tunc Group GmbH şirketi tarafınca görevlendirilmiş olan medya kuruluşundan sipariş verilebilir.

12. Sergileyici kimlikleri
Sergileyici olarak faturayla birlikte ücretsiz olarak sergileyici kimliklerinizi
alacaksınız. Bu kimlikler stantların kurulduğu günden sökülme gününe
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Düzenleyen:

Katılım koşulları
kadar geçerli olacaktır:
•
18 m2 büyüklüğüne kadar olan stantlar için 3 kimlik
•
35 m2 büyüklüğüne kadar olan stantlar için 5 kimlik
•
100 m2 büyük olan stantlar için her bir 20 m2 için ek bir kimlik
alacaksınız.
Stant personelleri için ihtiyaç duyulan ek sergileyici kimlikleri ücret
karşılığında Tunc Group GmbH şirketinden talep edilebilir.

13. İşlem vergisi-tanıma numarası
Tunc Group GmbH şirketi genel olarak sergileyicilere (şirketlere) müşterek
hizmet (UStAE Kanununun 3a.4, ikinci fıkrası uyarınca organizasyon
hizmetleri) sunmaktadır. Bu tür hizmetler için hizmetin yeri, hizmeti alanın
şirket merkezinin bulunduğu yerdir.
Buna göre Tunc Group GmbH şirketi yabancı sergileyicilere (şirketlere)
Reverse Charge işlemi uyarınca kimlik olmaksızın Almanya işlem vergisini
fatura edecektir. Avrupa Birliğine dahil ülkelerden sergileyicilerin şirket
özelliklerinin kabulü koşulu, sergileyici tarafınca kayıt formunda geçerli bir
işlem vergisi tanıma numarasının belirtilmesidir. Sergileyici, işlem vergisi
tanıma numarasında yapılacak değişiklikleri Tunc Group GmbH şirketine
derhal ve yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür.
Şayet istisnai durumlarda verilen hizmetler yukarıda belirtilmiş olan
kapsamda müşterek hizmet şeklinde verilmez ise ve bu hizmetler hukuki
işlem vergisine tabi ise, bu durumda yabancı sergileyiciler (şirketler)
hakları olan işlem vergisini geri alabilirler. Bunun için hukuki koşuların
oluşması gerekir. Detaylı bilgiler: www.bzst.bund.de.

14. Stantların düzenlemesi
Sergi standı Bioman fuarının genel görümüne uygun olmalıdır ve genel
anlamda her zaman hareketli şekilde kurulacak ve sökülecek şekilde kurulmalıdır. Her bir stant tasarımında %30 oranında revizyon garanti edilmelidir. Misafir koridorlarına dönük stant sınırlarındaki duvarlar ancak 3,00 m
yüksekliğinde, kapalı ve görülmez birimler olarak kurulabilirler. Daha sonra
standa görüş sağlayan en az 1 m genişliğinde bir boşluk bırakılmalıdır.
Sergileyen, stant planın çalışmalar başlamadan önce Offenbach fuar
kuruluşuna denetim ve izin işlemleri için sunmak ve bu kuruluşa stant kurulumu ve dizaynı için görevlendirilmiş olan şirketleri bildirmekle yükümlüdür.

15. Stant kurulum tekniği uyarıları
• Sergileyenin adı ve unvanı ve adresi stantta açık olarak görülebilir olmalıdır.
• Her bir sergileyici stantların konumlandırılmasından sonra olası ek
yapıların konumu ve ölçümü (örnek: salon kirişleri, hat planı) hakkında
kendisi bilgi almak ve stant kurulumuyla görevli çalışanları bu konuda
bilgilendirmekle yükümlüdür.
• Stant sınırların aşılması yasaktır.
• Stantların azami yüksekliği 2,50 metredir. A2 salonunda fuar kuruluşuyla
görüşülerek ve izin alınarak stantlar daha yüksek olarak kurulabilirler.
• Stant örtüleri sadece açık şekilde (kafes, parmaklık) olabilir. Tavan
alanının en az 3/2 oranı havalandırma için açık bırakılmalıdır.

• Bezli kaplamalara sadece püskürtme sistemini engellemeyecek şekilde
(sertifikalı) olarak izin verilir.
• Kurulum ve dizayn için kullanılmış olan tüm malzemeler zor yanan maddelerden oluşmalıdır. Elektrik kahve makineleri sadece taş, seramik ve
benzer, ateşe dayanıklı zeminler üstünde kullanılabilir.
• Salonun zeminine halı kaplamalar veya başka malzemeler yapıştırılamaz. Kaplamaların yapıştırılması için iz bırakmayan yapıştırıcılar (örnek:
Tesa-Fix 4964) kullanılabilir. Yapıştırıcı bantlar tam olarak temizlenecektir.
Sonradan yapılacak temizlik işleri sergileyiciye fatura edilir.
• Klima veya kafes düzeneklerine projektör veya başka cihazların takılması yasaktır.
ÖNEMLİ: Stant duvarların üst kısımlarına projektör veya başka cihazların
monte edilmesi için U şeklinde bir boru mevcuttur. Salon alanlarında
sadece bu düzenek kullanılacaktır. Bu düzeneğin dayanıklı 35 kilodur.
Uygun bağlantı vidalarını fuar ofisinden alabilirsiniz.
• Sergi stantlarında basınçlı gaz kapları muhafaza edilemez.
• Ambalaj malzemeleri fuar başlangıcından önce stanttan alınacaktır.
• Fuar alanında depolama yapılması hukuken yasaktır.

16. Elektrik kullanımı
 • Fuar yönetimince 3 adet prizli (maksimum güç: 3 kW/230 V) elektrik
dağılımı sunulacaktır. Bunun dışında bağlantılar ekte bulunan hizmet
dosyası üzerinden sipariş edilebilir.
• Ayrıca her stantta (salon 4 dışında) özel bir priz mevcuttur. Bu priz sadece buzdolapları için kullanılabilir.
• Salon ve stant aydınlatmasının tamamı güvenlik nedenlerinden dolayı
organizasyonun gerçekleştiği günlerde saat 20.00’de kapatılacaktır ve
saat 08.00’de tekrar açılacaktır. Buzdolapları özel bir elektrik merkezine
bağlıdır ve kapatılmadan etkilenmezler.
• Stantlarda yapılacak ek elektrik bağlantıları sadece uzman bir şirket
tarafınca yapılabilir. Görev belgesi itfaiye ve yapı denetimine ibraz edilmek üzere Offenbach fuar yönetimine sunulmalıdır.

17. Su bağlantısı/sıhhi tesisat kurulumu
• Fuar stantların büyük çoğunluğunda su bağlantısı kurma imkânı vardır.
Su bağlantısı ve lavaboların, haznelerin montajı sadece, Offenbach
fuar yönetimine bağlı olan uzman sıhhi tesisat şirketleri tarafınca yapılabilir.
Fiyat listesinde belirtilmiş olan enerji masrafları ücretiyle stant alanında mevcut olan elektrik bağlantılarının bağlantı donanımları ve enerji (elektrik/su) masrafları kapatılmıştır. Su bağlantılarının ve ek elektrik
bağlantılarının kurulum ve denetim masrafları ek olarak fatura edilecektir.
Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kayıt formu ve katılım koşullarında belirtilmiş olan tüm fiyatlara %19 oranında hukuki işlem vergisi eklenir.
İşbu formdaki bilgiler Tunc Group GmbH tarafından Federal Veri Koruma Kanunun talimatları dikkate alınarak otomatik işlem kapsamında kaydedilir ve
sözleşmeye dayalı görevlerin yerine getirilmesi için üçüncü kişi ve kuruluşlara iletilir.
 Katılım koşullarını ve teknik kuralları okudum ve bağlayıcı olarak kabul
ediyorum.

Yer, Tarih
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Şirket Mührü ve imzası:

