
  

ALUMINIUM DÜSSELDORF 2022 FUARI İDDMİB INFO STANT  
KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ŞARTNAMESİ 

(27-29 Eylül 2022 DÜSSELDORF /ALMANYA) 
 

 

A- TEKNİK HUSUSLAR 

 
I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI: 
 

 Sergileme Alanı : 90 m2 (Hall:  3A39) 
 

 Stant Yerleşimi  : Yerleşim planın, info standında sektöre ait çeşitli katalog ve broşürlerin 
sergilenebileceği ve ziyaretçilere bilgi verilebilecek bir info deskinin de yer alacağı şekilde 
yapılması gerekmektedir.  

 

 Standın Genel Görünümü: Info standın diğer standlar arasında ön plana çıkmasını ve 
ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı yapı 
malzemeleri, ışıklandırma, tavandan asılı materyaller v.b kullanılabilir. Info standın 5 metre 
yüksekliğinde olması gerekmektedir. 

 Konstrüksiyon Ekipmanı: Temel konstrüksiyon malzemesi ahşap, suntalam veya sistem stant 
malzemesi 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. Info standın inşasında kullanılacak tüm malzemelerin 
numuneleri, proje ile birlikte Birliğimize gönderilecektir. Öte yandan, yeterli aydınlatma düzeneği 
kurulurken modern spot/ışık tasarımlarından yararlanılabilir. Fuar alanında kullanılan elektrik, su 
bağlantılarına ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulması durumunda Fuar İdaresi ile irtibata 
geçilebilir. 

 

 90 m2’lik bir alanla katılacağımız info standımız Hall:3 -3A39’da yer almaktadır. Bu stantlarda 
ziyaretçilere bilgi verme amaçlı, kilitlenebilir dolabı olan bir info-desk ile promosyon 
malzemelerinin konulabileceği ve catering hizmeti yapılabilecek bir depo/mutfak bulunmalıdır. 
Depo/mutfak catering hizmeti sunabilecek büyüklükte olmalı ve içinde elektrik ve su bağlantısı, 
lavabo, çoklu elektrik prizi, tezgah altı mini buzdolabı, masa ile malzemelerin konulabileceği bir 
raf sistemi ve yeterli miktarda askı bulunmalıdır. Info stand alanında bir adet 3’lü, 2 adet tekli 
koltuk ile sehpadan oluşan bir koltuk takımı ile üç yuvarlak masa ve 12 sandalye konulacaktır. 
Ayrıca standa DVD bağlantılı plazma ekran TV ‘de kurulacaktır.  

 

 Yer döşemesi için halı, ahşap parke veya konstrüksiyona uygun olarak önerilebilecek bir malzeme 
kullanılacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B- MALİ HUSUSLAR: 

 

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

- Sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra %50;   
- Fuar bitiminden 15 gün sonra (13/10/2022), % 50 olmak üzere iki aşamada ödenecektir. 
 

  Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir. 
 
 
 

C- GENEL HUSUSLAR: 

 

 Yüklenici firmanın uluslararası fuarlarda tecrübesi olması tercih nedeni olacaktır. Tasarım 
çizimleri, fiyatlandırma, halı, ahşap v.s numunelerine ek olarak daha önce gerçekleştirilen stant 
konstrüksiyonlarına ilişkin referanslar ve fotoğraflar da teklife eklenecektir.  

 

 Info standımızın inşasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, fuar giriş, sigorta 
giderleri v.b konstrüksiyon firması tarafından karşılanacak olup, Fuar süresince ortaya çıkabilecek 
teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca, ayrıca görevlendirilecek 1 teknik eleman tahsis 
edilecektir. 
 

 Yüklenici firma, Fuar İdaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla,  gerekli 
teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. 
 

 Info standın ölçümlendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek sözleşmeci 
firmanın sorumluluğundadır. 
 

 Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yüklenici firma ile yapılacak sözleşmede yukarıda 
belirtilen bütün koşullar yer alacaktır. 
 

 Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde yüklenici firma, sözleşme miktarının %50’si 
oranında teminat çekini, İMMİB’e vermekle yükümlüdür. Bu teminat, fuar tarihinden 1 ay 
sonrasına kadar muteber olup, hizmetin yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde belirtilecek 
şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İMMİB’in söz 
konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. 

 

 Yüklenici firmalar farklı fiyat veya tasarım içeren birden fazla proje teklifi 
verebilirler. 

 

 Konstrüksiyon Teklifi son gönderim tarihi 16 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 
17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 Teklif İçeriği: 
 

1. Genel kuşbakışı plan (A4-fotoblok) 
 
2. Perspektif görünüş (A4-fotoblok) 

 
3. Örnek stant detay görünüm (A4-fotoblok) 

 
4. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A4 bir karton veya fotoblok üzerine 

yapıştırılmış şekilde) 
 

5. Detaylı maliyet analizi ve katılımcı firmalara verilen ekipman ve malzemeyi gösterir 
çizelge 

 
6. Referanslar ve fotoğraflar 

 

 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: IMMIB 2.Kat. Metaller Şubesi.  
 
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ   

 

Zeynep ÇIRAKOĞLU 

zeynep.cirakoglu@immib.org.tr 

Yenibosna Merkez Mah, Sanayi Cad.,No:3, Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 2.Kat Metaller Şubesi 

Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel:  0212 454 09 06 - Fax: 0212 454 01 52  
Web : www.immib.org.tr 
 
 

 

 
 

 

 Fuar İdaresi 

Reed Exhibitions Deutschland GmbH 

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Almanya 

Telefon: +49 211 90191-0
 

Faks: +49 211 90191-123
 

info@reedexpo.de
 

www.reedexpo.de
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