
 

 
Firmanın Unvanı:______________________________________________________________________________________   
 
Adres   :_____________________________________________________________________________________ 
 
Tel:____________________          Faks: ____________________         E-Mail:_________________________________

   
Vergi Dairesi ve  
Vergi Numarası :______________________________________________________________________________________ 
 
Sergi Ürünleri :______________________________________________________________________________________ 
    
 ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Talep edilen m2 :______________________________    Firma NACE Kodu:_____________________ 
 
Firma Yetkilisinin 
Adı Soyadı : _____________________________________________________________________________________       
 
Cep Telefonu :______________________________    E-Mail:______________________________ 
 

KFA Fuarcılık A.Ş (bundan sonra “KFA” olarak anılacaktır.) patronajında, 19 - 23 EYLÜL 2021 tarihlerinde Bad Salzuflen 
/ ALMANYA’da milli katılımı düzenlenecek M.O.W 2021 - Uluslararası Mobilya Sektörü Ticaret Fuarı’na iştirak etmek 
istiyoruz. Firmamızın Destek Yönetim Sistemi (DYS)’de kaydının bulunduğunu ve aktif olduğunu, fuara katılım koşullarını, 
fuarın düzenleneceği ülkeye seyahat kısıtlaması getirildiği durumda fuar katılımımızı iptal etmeyeceğimizi ve fuar katılım 
bedelini ödemeyi kabul ettiğimizi, ayrıca fuarın ertelenmesi halinde ise yapılıncaya kadar erteleme nedeniyle fuara 
katılmaktan vazgeçerek katılım bedelinin iadesini talep etmeyeceğimizi, fuarın yapılmasına kadar katılım talebimizin 
geçerliliğini koruyacağını kabul ettiğimizi; işbu formda belirtilen büyüklükte yer tahsis edilmesini talep ettiğimizi ve tahsis 
edilen yerin bedelinin tamamını, fuara katılmasak dahi her halükarda belirlenen ödeme tarihlerinde ödeyeceğimizi; ancak 
fuar organizatörü ve diğer tedarikçiler (inşaat, nakliye vb.) tarafından alınmış olan ücretlerin KFA’ya eksiksiz iade edilmiş 
olması kaydıyla anılan fuarın tamamen iptal edilmesi durumunda veya yeter sayıda ön talep toplanamaması nedeniyle 
KFA’nın fuar katılım organizasyonunu iptal etmesi durumunda KFA’ya gerçekleştirilen ödemelerin tarafımıza iadesinin 
yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder, gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz. 

Bu beyan ve taahhüdümüz, aynı zamanda, şirketimiz ve KFA arasında akdedilmiş olan …………………… tarihli M.O.W 2021 
Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası sayılmak üzere tanzim ve imza olunmuştur. 

 

Ödeme Şekli: 

1. Ödeme ....... /....... /...........- Peşin 

(Toplam katılım bedelinin %50’Iik bölümü taahhütname ile 
birlikte ödenir) 

 ………………7.140,00 ………..€ 

  

2. Ödeme ...19... /...08.. /.....2021…… 

(Toplam katılım bedelinin bakiye %50’lik bölümü fuar açılış 
tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar ödenir) 

 ………………7.140,00 ………..€ 
 

 

Toplam Bedel m2  Birim Bedeli Talep Edilen m2 

         14.280,00 € 595 €            24 

M.O.W 2021 
Uluslararası Mobilya Sektörü Ticaret Fuarı  

19 — 23 Eylül 2021 • BAD SALZUFLEN / ALMANYA 

TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU 
 

Kaşe-İmza: 

Fuar katılım ödemesi ŞİRKETİNİZ HESABINDAN, KFA Fuarcılık 
A.Ş, Ziraat Bankası Bursa Girişimci Şube (Şube Kodu: 1921), 
IBAN TR8000 0100 1921 8122 9300 5003 no’lu EURO (€) 
hesabına yapılır.  
Ödemeye esas teşkil eden dekontlarda ŞİRKETİNİZİN adı, IBAN 
numarası ve fuar adının yer alması gerekmektedir. 
 

Türkiye Milli Katılımı  
Düzenleyen Kuruluş: KFA Fuarcılık A.Ş  

Fethiye OSB. Mah. Mavi Cad. 2.    Sok. No:2 
Nilüfer/BURSA 
Nilüfer VD. 548 143 31 57 


