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Konu: TİM Endonezya (Cakarta) Ticaret Heyeti 30 Kasım - 3 Aralık 
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Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 Katılım bedeli, aşağıda belirtilen paket kapsamında 32.000-TL’dir.  

 Ödemelerin, Başvuru Formu doldurulduktan sonra katılımcının belirtmiş olduğu e-

posta adresine gönderilen onay mesajı içeriğindeki katılımcıya özel bağlantı üzerinden 

kredi kartı ile veya Meclisimizin banka hesabına havale yoluyla gerçekleştirilmesi 

mümkündür. Meclisimiz banka bilgileri katılımı uygun görülen firmalarımıza e-posta 

aracılığı ile iletilecektir. 

 Katılım bedeli ödemelerinin, başvurucu firma hesabından yapılması gerekmektedir. 

 Heyete katılım ödeme dekontlarının Meclisimize (savasozgur@tim.org.tr -  

huseyingok@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşecektir. 

 Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebi ile başvuru ve ödemelerin son güne 

bırakılmaması önem arz etmektedir. 

 Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade 

edilememektedir. 

 Türk ihracatçılarımız ve yabancı alımcı firmalar arasındaki eşleştirme çalışması, Türk 

katılımcı listesi kesinleştikten sonra B2B firmasınca yürütülecek olup, yabancı 

potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.  

 B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı 

firmalarla bireysel olarak görüşecektir.  

 Konaklama ve ikili iş görüşmelerinin yapılacağı otel bilgisi netleştiğinde katılımcı 

firmalarımıza bilgi verilecektir. 

 Ülkeye girişte yapılacak kontrollerde başvuru sahibinin geçmişte Endoneyza’ya giriş 

çıkışta yaşamış olabileceği olumsuz durumlar (deport, geç çıkış vb.) nedeniyle kişinin 

kendisinden kaynaklı yaşanabilecek sorunlarda Meclisimiz sorumlu olmayacak ve bu 

gibi durumlara istinaden yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. 

 Meclisimizin, Endonezya (Cakarta) Ticaret Heyeti’ni Covid-19 salgınının seyrini göz 

önüne alarak iptal etme hakkı saklıdır. 

 

 

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler:  

 

· Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti  

· 5 yıldızlı otelde 3 gece konaklama  

· Vize Ücreti 

· İkili İş Görüşmeleri (B2B) 

· Toplantı günü öğle ve akşam yemeği 

· Seyahat Sağlık Sigortası  

· Heyet kapsamındaki transferler  

· Toplantı günü B2B görüşmeler için gerek duyulduğunda tercüman hizmeti 
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