
NAFEM 2021 FUARI 

İDDMİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

TÜRKİYE STANDININ KONSTRÜKSİYON VE  DEKORASYON 

ÇALIŞMASI 

(26-28 Ağustos 2021, Orlando/ABD) 

 
1. GENEL KOŞULLAR: 

 

• Uluslararası fuar katılımlarında ve ulusal pavyon inşaatlarında deneyimli konstrüksiyon firmaları 

tercih edilecektir. Teklif belgeleri ile birlikte (tasarım çizimleri, alıntılar, mobilya katalogları, halı / 

laminasyon örnekleri, vb.), Referans listesi ve önceki stand yapılarının fotoğraflarının gönderilmesi 

şarttır. 

• Firmalar birden fazla teklif sunmakta özgürdür. 

• Sunulan proje, işlerin gerçekleştirilmesi, montajı ve sökülmesi için her türlü iş hizmetini 

kapsayacaktır. Bu nedenle, söz konusu süreçte istihdam edilecek kişilerin (yemek, ulaşım, 

konaklama, sigorta) tüm maliyetlerini birleştirmek yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Bu arada, 

konstrüksiyon firması, fuar katılımcılarının olası gereksinimlerini karşılamak için en az bir teknik 

personel sağlamaktan sorumludur. Teknik elemanlar her sabah fuar elektriğini fuar açılış saatinden 

1 saat önce açıp, fuar bitiminde kapamakla yükümlü olacaktır. 

• Konstrüksiyon firması, fuar yönetimi tarafından belirlenen genel ve teknik koşullara uymak ve 

projeyle ilgili gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmaktan sorumlu olacaktır. 

• Fuar açılış gününden bir gün önce, 25 Ağustos 2021, standlar temizlenmelidir.  

• Konstrüksiyon firması, Türkiye Pavyonu için seçilen projenin boyutlu çizimlerini onay için fuar 

idaresine göndermekten sorumlu olacaktır. 

• Tüm elektrik, su, internet bağlantı ücretleri İDDMİB’ e ait olmakla birlikte, elektrik ve su online 

siparişlerinin verilmesi konstrüksiyon firmasının sorumluluğundadır. 

• Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, konstrüksiyon firması ile bir sözleşme yapılacak ve 

yukarıdaki koşulların tümü sözleşmede belirtilecektir. 

 Teklifler için son gün: 29 Haziran 2021, mesai saatleri bitimine kadardır.  

   Teklifler kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlanıp Birlik adresine Banu Emiroğlu veya Kemal 

Can Kevser’e teslim edilmelidir. 

 

 Teklif aşağıdakileri içermelidir: 

1. Genel kuşbakışı plan (A4) 

2. Perspektif görünüş (A4) 

3. Örnek stant detay görünüm (A4) 

4. Stant ışıklandırma önerileri ve detaylı çizimi 

5. m2 başına birim fiyat ve toplam fiyat 

6. Aksesuar fiyat listesi 

7. Referans iş listesi 

2. MALİ KOŞULLAR: 

 

 Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır: 



- %50’ si sözleşme imzalandıktan sonra hizmet bedeli tutarındaki teminat çekinin firma 
tarafından İDDMİB’e verilmesine müteakip   

- %50’si fuar bitiminden 3 hafta sonra olmak üzere iki aşamada ödenecektir. 
 

 Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 

 Konstrüksiyon firması, sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde teklifin% 70'si için bir 
teminat çeki vermelidir. Bu banka teminatı, 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacak (gün dahil) 
ve sözleşmede belirtildiği şekilde tüm işler yapılıp bittiğinde firmaya iade edilecektir. Yüklenici bu 
sözleşmede belirtilen işin tamamını gerçekleştiremezse, İDDMİB teminat çekini kullanma hakkına 
sahiptir. 

* Firmaya avans ödemesinin yapılması için toplam tutarın% 50'sini içeren bir teminat çeki 
gönderilmelidir. Teminat çeki verilmediği takdirde, fuarın son gününden 3 hafta sonra% 100 ödeme 
yapılır. 

 

3. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI: 

 Net Sergi Alanı: 195 m2 

 Stand Sayısı: 8 firma + 1 info standı 

 Katılımcı Listesi: 

Firma m2 

Yaklaşık 

Sq. ft. 

BİLGE İNOKS SAN. VE TİC. A.Ş. 30 323,0 

BORA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 18 193,8 

CANCAN MEYVE PRESLER SAN. VE TİC LTD. ŞTİ 20 215,3 

KUSİNA İNŞ.TAAH. MUTF.TUR. SAN. VE DIŞ TİC.A.Ş. 15 161,5 

ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 50 538,2 

PİRGE BIÇAK SAN. VE TİC. İMALAT İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. 18 193,8 

ŞENGÜN MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 15 161,5 

ÜÇGEN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 15 161,5 

INFO STANT 14,1 151,4 

Toplam 195,1 2.100 

 

 Fuar Yerleşimi: Katılımcı firmaların ağırlıklı olarak modüler mutfak ve endüstriyel mutfak 
ekipmanları faaliyet gösteren firmalar olduğu fuarda ekte yer alan yerleşim planları bilgilerinize 
sunulmuştur. 

 Standın Genel Görünümü: Türkiye Standı’nın diğer ülke pavyonları arasında ön plana çıkmasını 

ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı yapı 

malzemeleri, ışıklandırma, tavandan asılı materyaller v.b kullanılabilir. Türkiye Standı’nın 

uzaktan görünebilirliği açısından azami stand yüksekliği olması sağlanacaktır. 



 Projeye Uygunluk: Konstrüksiyon firması sözleşme konusu olan Türkiye pavilyonu stantlarının 
inşasının tamamını örnek gönderilen fotoğraflara uygun olarak inşa edecektir.  Detay işçiliğine, 
mobilya ve malzeme temizliğine özellikle dikkat edilecektir. Aşağıdaki teknik detaylara ve 
malzeme cins ve standartlarına aykırı malzemenin kullanıldığının tespiti hali, İDDMİB açısından 
sözleşmenin feshi ve zararın tazmini hakkını doğuracaktır.  

 Stand Kurulumu: Konstrüksiyon firması standı fuar idaresinin belirttiği süreç içerisinde 

kurmakla yükümlüdür. Fuar alanına getirilecek ekip sayısının fuar kurulum süreleri göz önüne 

alınarak belirlenmesi önem arz etmektedir. Fuar idaresinden alınabilecek erken giriş veya gece 

çalışma izinleri bulunuyor ise bu izinlerin alınması tercih sebebidir. Ödemeleri konstrüksiyon 

firmasına aittir. 

 Konstrüksiyon Materyalleri: Temel konstrüksiyon malzemesi MDF veya suntalam olabilir ve 
metal, akrilik, pleksi, cam gibi dekoratif kombinasyonlara yer verilebilir. Ayrıca, yer döşemesinde 
kullanılacak malzemenin renk, kalite, çeşit ve birim fiyatları ($/m2) konusunda alternatif 
sunulacaktır. Öte yandan, yeterli aydınlatma düzeneği kurulurken modern spot/ışık 
tasarımlarından yararlanılabilir. Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına ilişkin teknik 
detaylara ihtiyaç duyulacağından dolayı Fuar İdaresi ile irtibata geçilmesi gerekebilecektir.  

 Stand Yüksekliği: 3 metre stand duvarları, 2 metre stand alınlık uzunluğu olarak toplam 5 
metredir. Firmalar arası duvar uzunluğu 280cm-300cm arası olabilir. 

 Ana bölme duvarları, en az 18 mm kalınlığında sandviç panel duvarları olacaktır.  

 Stant taşıyıcı kolonların üzerinde ışıklı “Türkiye” logosu uygulanacaktır. 

 Stand alınlığı: 150 watt aydınlatma armatürü ile her açıdan aydınlatılmalıdır. Stand alınlığı 
tasarımı için https://www.askturkiye.com/en/library/guidelines adresinde belirtilen Ask 
Turkiye kurumsal kimlik ve sektörel logo kılavuzları referans olarak kullanılabilir.  

 Aydınlatma: Her stant alanı içerisinde 3’lü grup priz bulundurulacaktır. Elektrik bağlantılarının 
gözetim ve kontrolü konstrüksiyon firması tarafından yapılacaktır. Aydınlatma stantlarda köşe 
ve ara stand olmalarına göre 4 ila 8 arasında 150 watt metal halide spot olarak kullanılacaktır. 
Firma ürünlerinin sergilenecekleri alanlardaki ışıklandırmanın, ürünlerin görsel olarak ilgi 
çekmesini sağlayabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Firma ürünlerinin karşıdan direkt ışık 
almasını sağlayacak öneriler konstrüksiyon firması tarafından Birliğe iletilecektir.  

 Zemin: Rip halı kaplama kullanılmalıdır.   

 Elektrik ve teknik talepler: Türkiye pavilyonundaki tüm elektrik ve teknik talepler konstrüksiyon 
firması tarafından hazırlanacak ve fuarın açılışından en az 30 gün önce proje onayı ilgili 
birimlerden alınarak İDDMİB’e iletilecektir.  Tüm elektrik, su, internet bağlantı ücretleri İDDMİB’ 
e ait olmakla birlikte, elektrik ve su online siparişlerinin verilmesi konstrüksiyon firmasının 
sorumluluğundadır. 

 

II – Katılımcı Standları: 

 Aydınlatma:  Aydınlatma stantlarda köşe ve ara stand olmalarına göre 4 ila 8 arasında 150 
watt metal halide spot olarak kullanılacaktır. Firma ürünlerinin sergilenecekleri alanlardaki 
ışıklandırmanın, ürünlerin görsel olarak ilgi çekmesini sağlayabilecek yeterlilikte olması 
gerekmektedir. Firma ürünlerinin karşıdan direkt ışık almasını sağlayacak öneriler 
konstrüksiyon firması tarafından Birliğe iletilecektir. 

 Görseller: Standlar üzerine yerleştirilecek olan tüm görsel malzeme, slogan, logo ve 
baskıların tamamı konstrüksiyon firması tarafından yapılarak monte edilecek olup, üretim, 
baskı bedeli teklif bedeline dahildir. Stantların üzerine yerleştirilecek olan grafiklerin 
bilgisayar çalışması İDDMİB tarafından oluşturularak teklif veren firmaya iletilecektir. 
Stand Katılımcı alanlarında 80 cm x 120 cm ışıklı panolar uygulanacak ve görsel baskıları 
duratrans malzemeye yapılacaktır. Karşılama bankolarının önlerine 80 cm x 80 cm 
ölçülerinde firma logoları uygulanacaktır. Stand üst alınlıklarında firma isimleri düz yazı ile 



yazılacak ve 3 mm. foreks plakalara yapıştırılacaktır. Işıklı pano talep etmeyen firmaların 
ışıklı pano bedelleri diğer ekstra malzeme taleplerinin bedellerinden düşülecektir. 

 
 
 
   Katılımcı stantlarında,  

9 -16  m2 stantlar için:  

  1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

 1 adet masa, 4 adet sandalye 

 3 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

  1 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

  Standın 2 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı  

  1 adet üçlü priz  

  1 adet broşürlük,  

  1 adet ışıklı görsel panosu 

  1 adet çöp kutusu 

 1 adet bar taburesi 

 Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 
 

18 - 24 m2 aralığındaki stantlar için:  

 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

 2 adet masa, 8 adet sandalye 

 5 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

  1 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

 Standın 2 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı 

  1 adet üçlü priz  

  1 adet broşürlük,  

  1 adet ışıklı görsel panosu 

  1 adet çöp kutusu 

  1 adet bar taburesi 

 Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 
 

24- 36 m2 stantlar için 

 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

 3 adet masa, 12 adet sandalye 

 7 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

  2 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

  Standın 2 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı 

  2 adet üçlü priz  

  1 adet broşürlük,  

  1 adet ışıklı görsel panosu 

  1 adet çöp kutusu 

 1 adet bar taburesi 

 Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 
 
40 m2 ve üzeri stantlar için: 



 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

 4 adet masa, 16 adet sandalye 

 10 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

  4 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

 Standın 2 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı 

  2 adet üçlü priz  

  1 adet broşürlük,  

  2 adet ışıklı görsel panosu 

  1 adet çöp kutusu 

  1 adet bar taburesi 

 Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 
 

Info Stand: 

 

 1 kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında birlik ismi yazılı/logo) 

 1 kilitli sandık 

 1 masa, 4 adet sandalye  

 2 bar taburesi  

 1 broşürlük 

 1 LED TV, USB Video Oynatma Özellikli  

 Görsellerle stand giydirilmesi  

 1 küçük ve 1 büyük çöp kutusu  

 Aynı bölüm içinde, ziyaretçilere catering hizmeti sunabilecek büyüklükte, içinde elektrik 
ve su bağlantısı, su sebili, buzdolabı, tezgah ve yeterince raf bulunan bir mutfak yer 
almalıdır. 

 1 scanner-fotokopi fonksiyonlu printer  
 

*Alt katılımcı firmalar tarafından ek talep edilecek malzemelerin bedelleri; iptal edilen standart 

malzemelerin bedelleri düşülmek suretiyle kalan bakiye ilgili alt katılımcı firma tarafından 

ödenecektir. Ek malzeme fiyat listesi teklifle beraber Birlik onayına sunulacaktır. 

 
İDDMİB İletişim Bilgileri: 
 
Banu EMİROĞLU 
Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii 
Dış Ticaret Kompleksi A Blok 2.Kat 
34197 Yenibosna-İSTANBUL  
      Tel: 0 212 454 05 64 
      Fax: 0212 454 01 52 
      E-Mail: banu.emiroglu@immib.org.tr    

mailto:banu.emiroglu@immib.org.tr


 

 



KUSİNA 

İNŞ.TAAH.MUTF.TUR.SAN.VE DIŞ 

TİC.AŞ 161,5 /15

BİLGE İNOKS SANAYİ VE TİCARET 

AŞ 323/30

ŞENGÜN MAKİNA İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 161,5/ 15

ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ /538/ 50

CANCAN MEYVE PRESLER SAN. 

VE TİC LTD. ŞTİ 215 /20

PİRGE BIÇAK SANAYİ VE TİCARET 

İMALAT İTHALAT VE İHRACAT 

LİMİTED ŞİRKETİ 194/ 18

Kusina
15 m2

9,14mt

21,33mt

Bilge İnox
30 m2

Şengün
15 m2

Özti
50m2

Cancan
20 m2

Pirge 18 
m2

Bora 
Plastik   
18 m2

Üçge
15 m2

İnfo
15 m2






