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 Sayın Yetkili, 

 

Türk Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektörünün katılım göstereceği EUROSHOP 2023 

Fuarı, 26 Şubat–2 Mart 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Dusseldorf şehrinde düzenlenecek olup,  

ülkemiz milli iştirak organizasyonu Birliğimizce ilk kez gerçekleştirilecektir. 

Türkiye Pavilyonu, 14. holde toplam 576 m2 alana kurulacak olup 12 firmamız ürünlerini 

sergileyecektir. Birliğimizin amacı firmalarımızın ürünlerinin en iyi şekilde sergilenmesini sağlamak 

ve ülkemiz imajına yakışacak bir stant konstrüksiyonu oluşturmaktır. 

Bu çerçevede, bahse konu fuarda yer alacak olan Türkiye Stadı’nın inşa ve dekorasyonuna 

ilişkin  teknik, mali ve genel taleplerimiz ekte belirtilmektedir.  

Bilgileriniz ve teklifinizin kapalı zarf usulüne uygun olacak şekilde en geç 4 Ocak 2023 

Çarşamba günü saat 17.30’a kadar Birliğimize kargo ile iletilmesi hususunda gereği rica olunur. 

 
 

Muharrem KAYILI 

                Genel Sekreter Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 
Notlar: 

1. Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp, 

teklif ve zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca 

zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir 

şekilde belirtilmelidir. 

2. Konstrüksiyon teklifinin son gönderim tarihi 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17.30’a 

kadardır. Bu tarihten sonra Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
 

Ekler: 

1. Euroshop 2023 Fuarı Konstrüksiyon Şartnamesi (5 Sayfa) 

2.  Milli Katılım ve firma Yerleşim Planı (2 Sayfa) 

3. Örnek Stant Fotoğrafı (1 Sayfa) 
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EUROSHOP 2023 FUARI 
İDDMİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

TÜRKİYE STANDININ KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI 
(26 Şubat – 2 Mart 2023, Dusseldorf/Almanya) 

 
1. GENEL KOŞULLAR: 

• Yüklenici firmanın uluslararası fuar katılımlarında ve ulusal pavyon inşaatlarında deneyim sahibi olması 

Birlik için önemli bir tercih unsurudur. Teklif belgeleri ile birlikte (tasarım çizimleri, alıntılar, mobilya 

katalogları, halı / laminasyon örnekleri, vb.), referans listesi ve listeye ait stant yapılarının fotoğraflarının 

gönderilmesi rica olunmaktadır. 

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

Konstrüksiyon sürecinde istihdam edilecek kişilerin (yemek, ulaşım, konaklama, sigorta ve vize) tüm 

maliyetleri tamamen yüklenici firmanın sorumluluğundadır.  Konstrüksiyon firmasının, fuar katılımcılarının 

olası gereksinimlerini karşılamak için organizasyona en az 1 teknik personel sağlaması zorunludur.  

• Konstrüksiyon firması, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla ve gerekli 

teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür.  

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

siparişlerinin verilmesi konstrüksiyon firmasının sorumluluğundadır. 

• Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, konstrüksiyon firması ile yapılacak hizmet sözleşmesinde işbu 

şartnamede belirtilen koşulların tümü yer alacaktır.  

• Bahse konu iş kapsamında teklif sahibi ile yapılacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, 
harç tedarikçi firma tarafından ödenecektir. 

• Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın 

kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale 

teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir. 

• Teklif İçeriği: 
1. Teklif veren firmanın imza sirküleri  
2. Genel kuşbakışı plan (A4) 
3. Perspektif görünüş (A4) 
4. Örnek stant detay görünüm (A4) 
5. Stant ışıklandırma önerileri ve detaylı çizimi, info stand detaylı çizimi  
6. Detaylı maliyet analizi 
7. Stantta çalışacak personel sayısı ve hangi işleri yapacaklarına ilişkin detaylar 
8. Katılımcı firmalara verilen ekipman ve malzemeyi gösterir çizelge 
9. Katılımcı firmaların talepleri için ek aksesuar malzeme fiyat listesi 
10. Fuar alanına nakliye gönderim tarihi, fuar alanına giriş ve stant teslimine kadar olan sürecin iş planı 
11. Referanslar ve fotoğraflar (E-posta ile iletilebilinir) 

 
• Konstrüksiyon teklifi son gönderim tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17.30’a kadardır. Bu 

tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Tekliflerin iletileceği posta adresi: 

Berna ÜNLÜTÜRK  
İMMİB 
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Bahçelievler / İstanbul     
Tel: 0212 454 07 89 
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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 imzalanmasını takiben 5 gün içinde teklif tutarının tamamı için bir 
teminat çeki vermekle yükümlüdür. Bu teminat, 24 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak (gün dâhil) ve 
hizmetin yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dâhilinde eksiksiz alınması 
durumunda firmaya iade edilecektir. Aksi takdirde, İDDMİB’in söz konusu teminat çekini nakde çevirme 
hakkı saklıdır. 

3. CEZAİ ŞARTLAR: 

 

 Firma, EUROSHOP 2023 Fuarı Türkiye pavilyonunun stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin işbu sözleşme 
kapsamındaki hizmet ve yükümlülüklerini ve tüm standların inşasını da 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 
18:00’e kadar yerine getirecektir. Fuardan 1 gün önce ise katılımcı firmaların değişiklik talepleri 
uygulanacaktır. Firma en geç bu tarihe kadar stantları projeye ve sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine 
uygun olarak İDDMİB’e teslim edecektir. 

 

 Konstrüksiyon firması, anılan hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere, yerine 
getirememesi ve stantları 24 Şubat 2023 18:00’e kadar eksiksiz teslim edememesi durumunda,  ilk olarak 
10.000 € gecikme cezası ödeyecektir. Fuardan 1 gün önce 25 Şubat 2023 tarihi saat 13:00’e kadar teslim 
edilememesi durumunda ise 10.000 € daha olmak üzere toplamda 20.000 € gecikme cezası ödeyecektir. 
Stantların resmi açılış saati olan 26 Şubat 2023 saat 08:00’e kadar tamamlanamaması halinde ise her türlü 
yasal hakkı saklı kalmak koşuluyla gecikme cezasına ilaveten konstrüksiyon firması tarafından verilen 
çekler tahsile alınacaktır. Öte yandan gönderilen teklifteki proje ile uygulama arasında farklılık olması 
durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık ve eksiklik için sözleşme tutarının %5’i oranında 
ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir. 

 

 Konstrüksiyon firmasının ihmali ya da kusuru dolayısıyla EUROSHOP 2023 Fuarı’na iştirak edilememesi 
halinde, Konstrüksiyon firması fuara iştirak etmek amacıyla yapılan tüm masrafları (hem İDDMİB’in hem 
katılımcı firmaların) tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Türkiye pavilyonu inşaatı ve fuar süresince fuar 
alanında gerek konstrüksiyon firması çalışanlarının ve gerekse 3. kişilerin uğradığı kaza ve hasarlardan 
konstrüksiyon firması sorumlu olacaktır. 

 

4. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI: 

 Toplam Net Sergi Alanı: 576 m2 

 Stant Sayısı: 12 firma + 1 info standı 

 14. Hol’de 3 ada üzerinde milli katılım org. yapılmaktadır.  
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 Fuar Yerleşimi: Katılımcı firmaların ağırlıklı olarak 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 standlarının 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 ahşap 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 Konstrüksiyonu: Firma bölücü duvarları 18 mm. ahşap Suntalam olacaktır. Bölücü duvarlar, yeni ve 
kullanılmamış ahşap renkli 18 mm. suntalamdan imal edilecektir. Firma bölücü duvarları 250 cm. 
yüksekliğinde olacaktır. Stand üst görseline kadar olan duvar yüksekliği 300 cm. olacaktır. Üst bando 
yüksekliği 170cm olacaktır. Toplam stand yüksekliği zemin dahil 470 cm. olacaktır. Stant taşıyıcı kolonların 
üzerinde ışıklı Türkiye logosu uygulanacaktır.  

 

 Stand alınlığı: 150 watt aydınlatma armatürü ile her açıdan aydınlatılmalıdır ya da ışıklı şekilde 
üretilebilinir.  

 

 Stand zemini: Ahşap zemin.   
 

 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 – KATILIMCI STANDLARI 

 Aydınlatma:  Her stant alanı içerisinde 3’lü grup priz bulundurulacaktır. Aydınlatma standlarda 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. 
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 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. 

Katılımcı standlarında: 

9 -18 m2 standlar için:  

- 1 adet kilitlenebilir banko, ön kısmında firma logosu uygulanacaktır.  
- 1 adet masa, 4 adet sandalye 
- 3 adet 150 watt metal halide aydınlatma 
- 1 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

-  Işıklı firma logosu 
- 1 Lightbox 

- Standlarda raf olmayacaktır, 1 duvara 1.5mX2m görsel uygulanacaktır.  

-  1 adet üçlü priz  
-  1 adet broşürlük,  

-  1 adet çöp kutusu 

-  1 adet bar taburesi 
-  Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 

 
18 - 25 m2 aralığındaki standlar için:  

-  1 adet kilitlenebilir banko, ön kısmında firma logosu uygulanacaktır.  

-  2 adet masa, 8 adet sandalye 

-  5 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

-  1 adet kilitlenebilir dolap/sandık 
- Işıklı firma logosu  

- 1 Lightbox 

- Standlarda raf olmayacaktır, 1 duvara 1.5mX2m görsel uygulanacaktır.  

- 1 adet üçlü priz  

-  1 adet broşürlük,  
- 1 adet çöp kutusu 

-  1 adet bar taburesi 
- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 

 
25- 36 m2 standlar için 

- 1 adet kilitlenebilir banko, ön kısmında firma logosu uygulanacaktır.  

- 3 adet masa, 12 adet sandalye 

- 7 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

-  2 adet kilitlenebilir dolap/sandık 

- Işıklı firma logosu  
- 1 Lightbox 

- Standlarda raf olmayacaktır, 1 duvara 1.5mX2m görsel uygulanacaktır.   

- 2 adet üçlü priz  
-  1 adet broşürlük,  

- 1 adet çöp kutusu 

- 1 adet bar taburesi 
- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 

 
40 m2 ve üzeri standlar için: 

- 2 adet kilitlenebilir banko, ön kısmında firma logosu uygulanacaktır.  
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- 4 adet masa, 16 adet sandalye 

- 10 adet 150 watt metal halide aydınlatma 

-  4 adet kilitlenebilir dolap/sandık 
- Işıklı firma logosu  

- 2 Lightbox 

- Standlarda raf olmayacaktır, 1 duvara 1.5mX2m görsel uygulanacaktır.   
- 2 adet üçlü priz  

-  1 adet broşürlük,  

-  1 adet çöp kutusu 
-  1 adet bar taburesi 
- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık 
 

Info Standı: 

 

- 1 kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında birlik ismi yazılı/logo) 
- 1 masa, 4 adet sandalye  
- 2 bar taburesi  
- 1 broşürlük 
- 1 LED TV, USB Video Oynatma Özellikli  
- 1 adet ışıklı görsel panosu  
- 1 küçük ve 1 büyük çöp kutusu  
- Aynı bölüm içinde, ziyaretçilere catering hizmeti sunabilecek büyüklükte, içinde elektrik bağlantısı, su 

sebili, buzdolabı, tezgah ve yeterince raf bulunan bir mutfak yer almalıdır. 
  

 
*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. 
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