
     

 

 

 

     

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2017 FUARI 

10 – 12 Mart 2017 - Anaheim / U.S.A 

TÜRKİYE ULUSAL KATILIM ORGANİZASYONU 

 

10 - 12 Mart 2017 tarihleri arasında A.B.D’nin Anaheim kentinde düzenlenecek olan Natural 

Products Expo West 2017'ın Türkiye ulusal katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

1981 yılından bu yana düzenlenmekte olan Natural Expo West 2017 fuarı ağırlıklı olarak ABD'nin 

Batı yakasındaki sağlıklı yaşam alıcılarına ve tüketicilerine hitap etmekte ve organik, sağlıklı gıda alanında 

dünya genelindeki en önemli ticari fuarlar arasında değerlendirilmektedir. 2017 yılında 37. kere 

düzenlenecek olan Natural Product Expo West 2017 fuarında dünya genelinden 124 farklı ülkeden 3.500'ün 

üzerinde gıda imalatçısı, ithalatçısı ve distribütörünün iştirakçi olarak fuara katılması, yaklaşık 80.000 

profesyonel ziyaretçinin fuarı ziyaret etmesi beklenmektedir.   

 

Firma yerleşimleri  

Katılımcı firmaların blok stand içerisindeki yerleşiminde başvuru sıraları, katılım peşinatının Ege 

İhracatçı Birlikleri hesaplarına geçtiği tarih (başvurunun kesinleştirildiği tarih) dikkate alınmak suretiyle Ege 

İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir. Bu nedenle fuara erken başvuru yapmak önemlidir.  

Birliklerimiz adına ayrılan alana göre, Ege İhracatçı Birlikleri, firma başvurularını red etme veya 

katılımcılarca talep edilen m2’lerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Natural Products Expo West fuarını diğer fuarlardan ayıran en önemli özellik tüm katılımcı 

firmaların ürünlerinin organik standartlara uygunluğu fuar idaresince kontrol edilmektedir. Ambalaj ve 

içerik yönünden çeşitli kriterlerde değerlendirilen ürünlerin fuar idaresince uygunluk verilmesi 

durumunda fuara kabulü ve sergilenmesi sağlanmaktadır.  
 

  

Katılım Ücreti:  

Fuara desteksiz m2 katılım bedeli nakliye dâhil 1.450 ABD$/m2 nakliye hariç 1.350 ABD $/m2 

Bu fiyata, yer kirası, stant inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin havayolu nakliyesi (tek yön (gidiş), 

taze ve dondurulmuş ürünler hariç), temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı 

kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, 

genel tanıtım giderleri ve stantlarda ikram hizmetleri dâhildir.  

 

Katılımcıların gidiş nakliyesine verecekleri malların, her 9m2 başına 1m3’ü ve 167 kilogramı 

aşmaması esastır. Belirtilen limitlerin aşılması durumunda, Genel Sekreterliğimizin yapacağı değerlendirme 

neticesinde, katılımcılardan ekstra nakliye ücreti talep edilecektir. 

Devlet Desteğinden Faydalanma: 

Fuar, “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ”i çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup,  Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş Şirket niteliğini haiz firmalar 15.000 ABD Dolarını aşmamak 

kaydıyla katılım bedelinin ve stantlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 

ulaşım masraflarının %70’si kadar destekten faydalanabileceklerdir.  

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmayan firmalar destekten faydalanamaz. 

 

 



 

 Başvuru ve Ödemeler 

Fuara katılmak isteyen firmaların talep edilen m2’ye karşılık gelen katılım tutarının %50si 

tutarındaki katılım payı peşinatını (örneğin 9,29m2 ile katılacak katılımcılar için 13.470,50 

(9m2x1.450)%50si = 6.735,25$ ) ödeme dekontu ile birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru 

formunun online olarak doldurulup, çıktısının her sayfası kaşe-imzalı (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi 

veya kişilerce) olarak, en geç 18 Kasım 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak 

şekilde expowest@eib.org.tr e-posta adresi ve +902324886100 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. 

  

Detaylı Bilgi ve Başvuru Formu için tıklayınız! 

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri  / Fırat BOZKURT (Tarım 1 Şubesi) 

Tel: 0232 488 60 41  –  Faks: 0232 488 61 00   

E-Posta: expowest@eib.org.tr 

 

ÖNEMLİ:Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım 

payı peşinatları geri ödenmeyecektir.  

 

NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı'nın  B-2016/2  numaralı fuar organizasyon yetki belgesi 

sahibidir. 
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