tel./fax: +387 30 518 676
e-mail: info@timodexpo.com
www.timodexpo.com

Form
Travnik | 28-30.05.2020. | PSKC „Pirota“
Bu kayıt formu onaylandıktan sonra katılımcı „Fuar genel kuralları“ kabul edilmektedir.
Kurallar bu Başvuru formunun ektedir (sayfa 4.).
not: onaylanmış Başvuru formu aynı zamanda „Fuar talep formu“ sayılmaktadır.

BAŞVURU FORMU

isim (şirket | organizasyon | kurum)

adres

yetkili personel

Stand yetkili personel/sergi performasi yetkili personel

telefon

Email

web

Kimlik numarasi/vergi kodu

FUAR STAND TALEBİ | TABLODAKİ BOŞ YERLER DOLDURULACAK | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
ZORUNLU KAYIT ÜCRETİ (Fuar katalog kaydı, Fuar giriş kartları, 4
adet/modül)
ÖLÇÜ
BİRİMİ

80,00 €

MİKTAR

FİYAT (€)

DONANIMSIZ ALAN/HAZIRLANMAMIŞ
STAND ALANI (organizatördan ön izni
alınmalı!), elektrik bağlantılı, 1 kW

m2

40,00

İÇ ALANI DÜZENLENMİŞ- standart
modül: oktagen stand (Sekizgen)
inşaati, halı, firma ismi, info
(bilgilendirme) masası, masa ve 4
sandalye, perdeli depo, 1 kW'a kadar
elektrik bağlantısı, iki stand reflektörü
Daha büyük içi düzenlenmiş sergi
alanının fiyatı standart modülün
1m2'sinin fiyatına göre hesaplanacaktır.

Modül
15m

900,00
(60x15m2)

TUTAR

En küçük iç sergi alani ‘Standart
modül’ olarak belirlenmiştir, onun
büyüklüğü 15 m2 dir (5m x3m).
m2

60,00

□İki taraftan açık

5,00 €/m2

□Üç taraftan açık (en az

28m2);

10€/m2

□Dört taraftan açık (en az 56m2);
15€/ m2
Özel dizayn edilmiş standlar ıçin 'Özel istekli standlar' bölümüne bakabilirsiniz.
01. MART 2020 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPAN KATILIMCILARA, TOPLAM STAND KİRASI TUTARININ %5 ORANINDA INDIRIM SAĞALANACAKTIR.
01. NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR SİPARİŞ HİZMETLERİ ÖDEMESİ YAPAN KATILIMCILARA TOPLAM STAND KİRASI TUTARININ %5'I ORANINDA INDIRIM
SAĞALANACAKTIR.

MİKTAR İNDİRİMİ
50-99 m2 ye kadar standlara 10%,
100-179 m2 ye kadar standlara 20%,
180-299 m2 ye kadar 25% .

BASKI TALEBİ | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
Kendinden yapışkanlı pvc baskı (matt ve gloss- koyu ve açık) folyosu veya mesh tuvalı üzerinde, harf kesilmesi / resim
kendinden yapışkanlı pvc (matt ve gloss) folyosu üzerine sürmesi / reklam ve diğer baskı malzemesi stand duvarlarına
yapışması.......................................................................................... 25,00 KM/m 2
Baskı için reklam vb. eps, cdr, ai, svg, tiff veya psd baskı biçiminde, en az 1:1 oranda, 100 dpi rezolusyonda,
info@timodexpo.com e-mail adresimize en geç 01. Mayis 2020 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Yer ve tarih

Kayıt no:
Tarih:
Stand no:
Organizer tarafından doldurulacak
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Katılımcı Imzası ve mühürü
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FUAR KATALOĞU İÇİN KATILIMCI ETKİNLİK TANITIMI
Başvuru Formu ile birlikte teslim edilir/ulaştırılır

Katılımcı logosu / vektör biçiminde (eps, cdr, ai, svg), info@timodexpo.ba e-mail adresimize ulaştırılması gerekmektedir

ELEKTRİK TALEBİ | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
Istediğiniz el. bağlantısı işaretleyiniz | fuar süresince elektrik harcamalari aşağıdakı fiyatlara dahildir
VOLTAJ

ELEKTRİK GÜCÜ VE FİYATI

220 V

1 kW'e kadar

5 kW'e kadar

10 kW'e kadar

15kw'e kadar

20kW üzerinde

102,26 KM

127,82 KM

153,39 KM

255,65 KM

özel teknik şartları

153,39 KM

204,52 KM

357,90 KM

özel teknik şartları

380 V

SİGORTA TALEBİ – ZORUNLU SİGORTA | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
Tahrip, kırılma, hasar , yangın ve hırsızlık sergi sigortası | istediğiniz sigorta tutarı işaretleyiniz:
SİGORTA TUTARI
(€)

SİGORTA PRİMİ
(€)

SİGORTA TUTARI
(KM)

SİGORTA PRİMİ
(KM)

2.556,00
5,113.00
10,226.00
15,339.00
20.452,00
25,565.00

11,00
22,00
46,00
69,00
92,00
115,00

5,000.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40.000,00
50.000,00

22,00
45,00
96,00
135,00
180,00
225,00

Tel: +387 30 547 061
E-mail: branislav.maric@triglav.ba
Web: www.triglav.ba

Sigorta, Fuar süresince geçerlidir –
sergi ürünleri Fuar alanında
bulundukları süresi kapsamaktadır |
Fuar; nomal çalışma saatlerinde sergi ürünlerinin çalınma, üzerindeki hasar veya kırılma gibi olayların sigortasını kapsamamaktadır | yükarıda sunulan
sigortaların dışında, katılımcı daha yüksek primli sigorta yaptırabilir.
Zorunlu sigortanın yanında katılımcı kendi personeline ve stand ziyaretçileri için aşağıda belirtilen şartlarda, ferdi kaza sigortası yaptırabilirler.
Tek kişilik sigorta (2,60€) 5,00 KM için primler aşağıda belirtilmiştir:
• kaza sonucu ölüm .............................................................................(1,278.25€). 2.500,00 KM
• kaza sonucu tam veya daimi maluliyet ...................................................(2,556.50€). 5.000,00 KM
Sigorta Fuar suresince geçerlidir (3 gün). Bosna-Hersek KDV Kanun gereğince sigorta işlemlerine KDV hesaplanmamaktadir. (Made 25.)

RESMİ TAŞIYICI
tel:
fax:
mob:

+387 30 518 864
+387 30 518 864
+387 61 262 025

e-mail: interspedtr@bih.net.ba

HOSTES
FİYATI

Hostes
Hostes

PERSONEL SAYISI

50 KM/gün
70KM/gün

GÜN

1.□ 2.□ 3.□
1.□ 2.□ 3.□

yabancı dil bilinen

Yer ve tarih

Katılımcı imza ve mühürü
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REKLAM TALEBİ | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR

□ Fuar Kataloğu sayfasında ilanı (biçim: 11 cm x 21 cm) ..............................................600,00 €
□ jumbo afiş 5 m x 2,4 m Fuar alanında ….......................................................................230,00 €
□ totem- amblem (giriş holü veya fuar salonu için (100 cm x 100 cm x 240cm)...........180,00 €
□ baner- reklam alanı (biçim 120 px x 120 px) Fuar web sayfasında (bir ay) .................50,00 €

İlan hazırlanması için vektor biçiminde (eps, cdr, ai, svg): katılımcı logosu / işareti ve hazırlanmış
grafik çözümleri info@timodexpo.com e-mail adresimize en geç 01. Nisan 2020 tarihine kadar
ulaştırılması gerekmektedir.
EK MALZEME TALEBİ | İSTEYEN MİKTARİ YAZILMALI | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR

Ödemeleri için talimat – yerli katılımcılar için

RAIFFEISEN BANK DD BiH
HESAP NUMARASI:
1610550004761277

ALICI: REZ d.o.o. Zenica

Yer ve tarih

Katılımcı imza ve mühürü
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tel./fax: +387 30 518 676
e-mail: info@timodexpo.com
www.timodexpo.com
dökümanı göstermek zorundadır. Ancak bu şartı yerine getirirse kendisine
tahsis edilen Standı ve Sergi alanını teslim alabilecektir.

FUAR GENEL KURALLARI

Madde 8
Katılımcı kendilerine tahsis edilen Standı, Fuar açılışından 24 saat önce teslim
almak zorundadır. Eğer bu saate kadar Standı teslim edemezse, veya
gecikme bildirilemezse, Katılımcının Fuara katılmasından vaz geçtiği
varsayılacaktır. Bu durumda, Organizatör Sergi alanı/Standı, eğer talep olursa,
başka Katılımcıya tahsis edilebilecektir. Sergi alanı/Standı resmi devir teslim
evrağın imzalaması ile yapılır. Gereken Stand malzemeleri ve ekipman
normal fiyatının üç katına göre hesaplanacaktır. Katılımcı, Sergi alanı/Standnı
Fuar kapanış töreni bittikten 2 gün sonra tamamen boşaltacaktır. Eğer
yapamazsa, bu işlem Organizatör tarafından yapılacaktır. Bu işlemin
masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Fuar Genel Kuralları: Ulaslararası Timod EXPO Fuara katılması için başvuru,
ürün sergilenme ve diğer iş faaliyetlerin ne şekilde yapılacağı kısa
talimatlardan oluşmaktadır. Bu Fuar Genel Kuralları, Katılımcı ve Fuar
organizatörü olan REZ Ajansı ile arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir.
I BAŞVURU
Madde 1
Fuara katılış için verilen Başvuru Formu uygun bir şekilde doldurularak
Organizatöre ulaştırarak sağlanır. Başvuru Formu yetkili personel tarafından
imzalanması ve mühür ile onaylanması gerekmektedir. Aynı yöntem ile diğer
Fuar formları Organizatöre ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru Formu
doldurup Organızatöre gönderildikten sonra , Katılımcının Fuar Genel
Kurallarını ve bu şekilde Organızatör ile hukuki ilişkilere girmiş olduğu kabul
edilmektedir. Başvuru Formu incelenip kabul edildikten sonra, Organizatör
Katılımcı adresine Stand genel görünümü gönderecektir. Katılımcı üç gün süre
zarfında kendi Standının uygun olup olmadığını Organizatöre yazılı bir evrak
ile bilgilendirecektir. Katılımcı herangi bir evrak göndermezse Stand görünümü
kabul edilmiş sayılacaktır. Bundan sonraki Stand değişiklikleri, Standın
Fiyatına 30% kadar eklenerek hesaplanacaktır.

IV FUARA KATILMAKTAN VAZ GEÇME
Madde 9
Belirli şartları yerine getirerek, Katılımcı Fuara katılmaktan vaz geçebilir. Bu
şartlar aşağıdaki gibidir:
- Fuara başlamasına 30 gün kala, zorunlu ödemelerin dışında, daha önce
yaptığı ödemeler Katılımcıya tamamen iade edilir.
-Fuara başlamasına 15 gün kala, daha önce yaptığı taleplerin 50%'sini
ödemek zorundadır. Kalan tutaı Katılımcıya iade edilir.

Madde 2
Başvuru Formu sadece başvuru yapan Şirket/Organizasyon/Kurum için
geçerlidir. Katılımcı kayıtlı olan ürünleri, Fuar çalışma saatleri içerisinde yetkili
personel nezaretinde sergilenecektir. Fuar bitmeden Fuarı terketmek uygun
değil ve yasaktır Katılımcı, Organizatör tarafından onayı alınmadan, başka
şirkete/organizasyona/kuruma kendine ait olan sergi alanı (stand) kiraya
veremez. Bu durumda, Katılımcı talep ettiği tüm masrafları ödedikten sonra
Fuardan uzaklaştırılacaktır.

Fuara başlamasına 10 gün kala Katılmcının Fuardan vazgeçmesi mümkün
değildir. Organizatör, Katılımcıya daha önce yaptığı tüm talepleri karşılanması
için Fatura çıkartır. Bu Faturayı Katılımcı tamamen ödemek zorundadır.
Fuara katılmasından vaz geçmesi ancak yazılı olarak yapılır. Katılmama
süreleri gereken evraklar Organizatör adresine ulaştıktan sonra başlar.
V ÖZEL YÖNETMENİKLER

Madde 3
Başvuru Formu ile birlikte yerli katılımcılar 150,0 KM tutarında katılış taksitini
ödeme evrağı ile teslim edecektir. Katılış taksiti ödeme evrağı gönderilmeden
Organizatör tarafından 'Katılımcının Fuar Kataloğa eklenmesi ve Fuar Giriş
Kartlarını çıkartması' zorunluğu getirmemektedir.

Madde 10
Katımcı Sergi alanı/Standını kendi organızasyonunda organize edildiği
durumda, Uluslararası Fuar Genel Standartlara ve Organizatör tarafindan
konduğu Fuar Teknik Kurallara uyulması gerekmektedir. Özellikle İş Güvenliği
ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Büyük ve karmaşık standların inşa edilmesi için
Organizatör tarafından izin alınmalıdır. Katılımcı Stand ve reklam üzerindeki
çalışmaları en geç açılışından önceki gün saat 18.00'e kadar bitirmesi
gerekmektedir. Tüm çöplerin konulan çöp tenekelerine atılması gerekmektedir.

Madde 4
Başvuru Formu onaylandıktan sonra Organızator tarafından Katılımcıya Fuar
Katılış Faturasını gönderilecektir. Katılımcının Faturayı üzerindeki tarihine
kadar ödenmesi gerekmektedir, en geç Fuar başlamasına 15 güne kadar
Faturayı ödemek zorundadır. Katılımcı Faturasına yazılı olarak 15 gün
içerisinde Organızatöre itiraz edilebilir, fakat Faturasının itiraz edilmeyen
bölümünü yükarıda yazılan şartlarda ödenmesi zorundadır. Banka havale
masrafları Katılımcı tarafından karşılanmaktadır. Faturasını çıkardıktan
sonra Katılımcının talep ettiği tüm siparişleri Organizatör tarafından yerine
gettireceği beyan edilmektedir. Yerli katılımcıların tüm ödemeleri KM olarak,
yürt dışındaki Katılımcıların ise EURO olarak ödenmesi gerekmektedir.
EURO'da enflasyon olursa, Fuar organizatörü çıkarttığı fiyatlarda düzetlmeler
yapılabileceği beyan edilmektedir.

Madde 11
Katılımcının tüm malzeme, ürün ve diğer ekipmanı kırılma, hasardan,
hırsızlıktan ve diğer risklere karşı yetkili Sigorta şirketleri tarfından
sigortalanması gerekmektedir. Gereken Sigorta evrakları Organizatöre
ulaştırılması gerekmektedir. Sigorta; ürün, malzeme ve ekipmanların
araçlardan indirme ve araçlara bindirmesini tüm Fuar sergisi boyunca
kapsamalıdır. Eğer katılımcı Organizatöre, diğer katılımcılara veya üçüncü
kişiye herhangi bir hasar verirse, Fuar Genel Kuralları gereğince tüm
masrafları karşılamalıdır. Katılımcı Fuar süresince (hazırlanmasında,
esnasında ve sonunda) Bosna-Hersek İş Güvenliği Kanunu, Yangından
Koruma Kanunu, Çevre Korunma Kanunu ve Fuar Genel Kurallar hükümlerine
uygun olarak hareket edilmeli, bunları uyulmadığından çıkartacaği tüm
hasarlardan sorumludur.

Madde 5
Fuar alanı kapasitesine göre, Organizatör daha önce belirlediği başvuru
tarihlerinin dışında talebe göre başvuru ve ödemeleri kabul edilebilecektir. Bu
durumlarda harcamalardan dolayı toplam Fuar fıyatlarında artış
yapılabilecektir.

Madde 12
Tüm diğer iş faalıyetleri karşılıklı olarak iki tarafın yapacağı görüşmelerle
anlaşarak Organizator tarafından yazılı bir İzni ile icra edilir. Bir önceki
Maddenin hükümleri Katılımcının Fuar içinde (Sergi alanında) ve Fuar
dışındaki faalıyetler için geçerlidir.

Madde 6
Fuar sırasında yapılan siparışlar için ödemeler hemen yapılacaktır. Katılımcı
ödemelerini belirlenen tarihe kadar yapmadığı takdirde, sergilenen ürün ve
diğer ekipman/malzemelerine Organizatör tarafından el konulacaktır. Borç
ödendiği zaman, el konulan ürünler/malzemeler katılımcıya iade edilecektir.
Eğer Katılımcı 30 gün içerisinde borcu ödemezse el konulan
ürün/malzeme/ekipman Organizator tarafından satışa sunulabilecektir.

Madde 13
Fuar çalışma saatleri: Katılımcı için – saat 09:00dan 19:00a kadar, ziyaretçiler için saat 10:00dan 18:00e kadardır.

II ÖDEME

Madde 14
Ortak olarak kullanılan alanların temizliğinden Organizatör sorumludur.
Madde 15
Fuar başlama ve bitiş tarihinde Organizatörün elinde olmayan nedenlerden
dolayı değişiklik olursa, herhangi bir olağanüstü masraf talep edilmeyecektir.
Organizatör yeni Fuar icra tarihlerini katılımcılara en kısa zamanda
bilgilendirecektir.

III SERGİ ALANI (STAND) DEVİR/TESLİM FAALIYETİ
Madde 7
Sergi alanı (Stand) genelde, talep ve ödeme tarih sırasına göre tahsıs
edilecektir. Katılımcılar kendilerine tahsis edilen Standı Fuar giriş alanında
teslim alacaktır. Standın devir teslim sırasında Katılımcının Fuar Başvurusu
ve talep ettiği siparişler için yaptığı ödemeler ile ilgili tüm orijinal evrak ve
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