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SAYIN ÜYEM İZ 
 

Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği (Çinişder)’den alınan 13/02/2015 tarihli yazıda; 
 

“10 Ocak itibariyle Çin (Shoguang) Sebze Meyve Fuarı'nın ve İthal Gıda Ürünleri 
Sergisinin Türkiye Münhasır Temsilcisi oldu. Çin'de düzenlenen en büyük sebze, meyve ve modern 
tarım teknoloji fuarı ve İthal Gıda Ürünleri Sergisinin bu yıl 16.sı düzenlenecek. Fuarın temel 
amacı, modern tarım teknolojilerinin başarılarını sergilemek ve bu konudaki faaliyet gösteren 
firmaları bir araya getirip işbirli ğini geliştirmek. Çin'de sebze, meyve ve diğer ithal gıda ürünleri 
ticareti yapmak; tarımda üretim, toplama, işleme ve paketlemede son teknolojileri görmek; 
uluslararası ve yerli Çin'li firmalarla ticari işbirli ğinin yolunu açmak isteyen kurumlar için çok 
önemli bir fırsat olduğunu düşündüğümüz bu fuarın, Türkiye'den güçlü bir katılımla 
değerlendirilmesi öncelikli hedefimiz. 
 

Shouguang Yerel Hükümetiyle yapılan anlaşma ile 30 adet 9 m2lik fuar alanı ve şirket 
başına iki kişinin 20-26 Nisan tarihlerinde 4 yıldızlı otelde konaklaması bize ayrıldı. 
 

İthal Gıda Ürünleri sergisinde sadece sebze, meyve değil Çin'e ithal edilebilecek tüm ithal 
yiyecek, çikolata, peynir, zeytin yağı, bira, içki, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, çay, çeşitli pek 
çok gıda maddeleri sergilenebilecek... 
 

1500 m2lik İthal Ürünler Salonu'nda 270 m2 yerimiz var. Bu yeri arzu edersek Türkiye 
Pavyonu şeklinde veya 30 adet  (3x3m) standart stand olarak düzenleyecekler. Şirket başına 
ücretsiz bir adet de tercüman/rehber verilecek. Fuar alanında perakende satış da yapılacaktır. 
 

Bu hak sadece Çinişder'e verildi. Kendi başına başvuracaklar için sadece standart standın 
kira bedeli 9.450 Dolar. Ancak, Çinişder'in girişimleri sonucu, stand kirası, ulaşım ve konaklama 
dahil firma başına 5.000 USD olarak bir fiyat konusunda anlaşıldı. Türkiye'den tam katılım 
sağlamak ve bu çok özel fiyat avantajından yararlanmak için acilen başvurularımızı yapmalıyız” 
denilmektedir. 

 
Bilgileriniz rica olunur. 

 
 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ 
    Genel Sekreter Yrd. 

 
 
 
 
Ekler: sunum ve davet 
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