Kayıt Ücreti (1000 TL)

SÖZLEŞME MADDELERİ
1. TARAFLAR
İşbu Fuar Katılım Sözleşmesi’ni imzalayan tüzel veya gerçek kişi “KATILIMCI” olarak; SKY Fuarcılık A.Ş. ise “ORGANİZATÖR” olarak anılır, sözleşme imzalayan
taraflar işbu katılım koşullarını aynen kabul etmiştir.
2. YER VE SÜRE
Fuar Yeri İstanbul Fuar Merkezi’dir. Ancak, ORGANİZATÖR, elde olmayan haller, doğal afetler veya kanunen kabul edilebilir diğer mücbir nedenler ile fuarın yerini
veya tarihini değiştirebilir. ORGANİZATÖR, fuar alanları için hazırlanmış bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir.
İşbu sözleşme imzalanmayı müteakip yürürlüğe girer. KATILIMCI tüm yükümlülüklerini hizmet bitişi tarihinde yerine getirmiş ise fuar hizmet bitiş tarihinde, aksi
halde KATILIMCI’nın mali ve idari yükümlülüklerini tamamlamasını müteakip sona erer.
3. HİZMETİN TANIMI
3.1. ORGANİZATÖR bu fuarda, KATILIMCI’ya fuar katılım ücreti (Bir Metrekare Birim Alan Ücreti x Kiralanan Metrekare) karşılığı, aşağıdaki hizmetleri sunar.
a. Fuar alanında yer tahsisi
b. Fuar kataloğunda katılımcı bilgisi
c. Kapı girişi host / hostes, danışma hizmetleri
d. Fuar alanı genel güvenlik ve genel temizlik hizmeti
e. Sosyal Medya tanıtımları
(Stand içi temizlik KATILIMCI’ya aittir)

3.2. KATILIMCI’nın fuar kataloğunda yer alabilmesi için, Katılımcı Kira Sözleşmesi’nde beyan ettiği e-posta adresine gelen yönlendirme ile KATILIMCI kendisinin ve
yasal olarak temsil ettiği firmaların kimlik, logo, adres, ürettiği/tanıttığı mal ve hizmet bilgilerini istenilen formatta ve eksiksiz bir şekilde zaman planına uygun
olarak vermekle yükümlüdür. Sözleşmede belirtilen katalog bilgi formu teslim tarihine kadar bilgi beyan edilmemesinden, beyan edilen bilgilerin eksikliğinden
ve/veya doğruluğundan KATILIMCI sorumlu olup, bilgilerin KATILIMCI’nın beyan ettiği şekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zarardan hukuki ve
cezai bakımdan doğrudan KATILIMCI sorumlu olur.
3.3. Birden fazla firma birleşerek, tek bir stand ve tek alınlık altında fuar’a katılamazlar. Üretici firma, reklam veya pazarlama amaçlı olarak başka bir firmanın logosunu
ve/veya standını kullanamaz. Holding veya grup şirketleri, fuar’da sadece sözleşme yapan firma bazında temsil edilebilirler. Holdinge veya gruba ait diğer firmaların
logosu kullanılamaz. Stand alınlık yazısı, aynı holding veya aynı grup içinde olsalar dahi Katılım Formu’nu imzalayan firmadan başkasına ait olamaz.
ORGANİZATÖR ile sözleşmesi olmayan başka bir firma standı kullanırsa veya kullanmak isterse; müdahale edilerek kullanımının engelleneceğini kabul eder.
KATILIMCI, bu fuar katılım koşulları ile sahip olduğu hakları kısmen de olsa hiçbir şekilde başka kişi ya da kuruluşlara kiralayamaz ve devredemez.
3.4. KATILIMCI, sergileyeceği mal ve hizmetleri kendisine ayrılan alan içinde sergiler. Kiralanan alan içinde KATILIMCI’dan başkası sergileme yapamaz. Yapıldığının
tespiti halinde; KATILIMCI fuar katılım bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Stand çevresi ve iç güvenliği, sorumluluğu, hırsızlık vb. tüm
riskler, sonuçları, tazminatlar KATILIMCI’ya aittir.
3.5. Fuar alanında stand kiralaması yapan KATILIMCILAR her türlü ürün sergileme ve benzeri fuarcılık faaliyetlerinde bulunmakta serbesttir. Ancak fuar alanında
günlük sıcak satış yapmak veya fatura kesmek yasaktır.
4. HİZMET DAĞITIM ESASLARI
4.1. KATILIMCI kendi standını bütün uygulamalardan sorumlu olarak istediği tedarikçiye (ÜSTLENİCİ olarak anılır), stand yapım ve iç dekorasyon harcamaları
kendilerine ait olmak üzere yaptırabilir. KATILIMCI, ÜSTLENİCİ’ye Katılımcı Kira Sözleşmesi’nde yer alan ilgili tüm koşulları bildirmekle yükümlüdür; ORGANİZATÖR
bu koşullar dışında faaliyette bulunmak isteyen üstlenicilerin çalışmalarını durdurabilir.
4.2. Aksi belirtilmediği takdirde, kurulum günlerinde alana giriş saati, ilk gün 15:00, diğer günler 09:00 ile 20:00 arasıdır. Fuar alanında, katılımcı firma veya
katılımcının dekorasyon firmaları saat 22:00’ye kadar fuar alanında çalışabilirler. Bu zaman dilimleri dışında fuar alanına giriş ve çalışma yapmak yasak olup, bu
saatleri değiştirme yetkisi sadece ORGANİZATÖR’e aittir. Erken giriş yapmak isteyen KATILIMCI firmalar, takviminin müsait olması ön şartı ile sadece ORGANİZATÖR’ün tarifesindeki ücreti ödeyerek ve yazılı iznini alarak fuar alanına giriş yapabilirler.
4.3. ORGANİZATÖR, standsız olarak tahsis edilen bölümü, fuarın başlangıç tarihinden 3 gün önce, saat 09.00’a kadar numaralandırır ve köşe noktalarını tespit
ederek teslim eder.
4.4. KATILIMCI; stand inşasına, fuardan 2 gün önce, saat 15.00’de başlayarak, fuar günü saat 08.00’e kadar inşa ve temizlik işlemlerini tamamlamak zorundadır.
Aksi halde kurulumu tamamlanmayan standlar için 2.000 TL/m² + KDV, temizliği tamamlanmayan standlar için 1.000 TL/m² + KDV ceza uygulanır. KATILIMCI,
fuar için kullanacağı standını bir ÜSTLENİCİ ile tedarik ediyorsa, temizlik işlemleri için 3.000 TL Depozito bedelini ödemeyi kabul eder.
4.5. KATILIMCI, kendi hazırladığı standını mimari projelerini zaman planında belirtilen tarihte tahsis edilen alanın yükseklik sınırlarının, hacmin ve kısıtların kontrolü
için Fuar Merkezi Teknik Ofisi’ne onaylatmak zorundadır. Stand Konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk KATILIMCI’ya aittir. ORGANİZATÖR, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.
4.6. KATILIMCI ve seçtiği ÜSTLENİCİ, stand yapımında genel güvenlik ve temizlik kurallarına uymak zorundadır. Fuar alanı zemininde bulunan kanallardan alınacak
su, elektrik, basınçlı hava, iletişim hattı, atık su devresi sistemlerine engel olabilecek bir uygulamada bulunamazlar. Kurulacak olan stand, hiçbir şekilde zemine,
duvara çakılmayacak, sergi salonunun tavanına hiçbir bağlantı yapılmayacak ve çatı konstrüksiyonuna hiçbir şey asılmayacaktır.
4.7. KATILIMCI’ya ait stand, hiçbir şekilde, fuar alanı içinde bulunan yangın ihbar sistemi, yangın noktaları/dolaplarını, ilk yardım noktalarını, acil çıkışlar ve
havalandırma menfezlerinin önlerini, restoran, büfe ve kafeteryaların önlerini, reklam pano ve yönlendirmelerin önlerini kesinlikle kapatamaz. Fuar alanında
yanıcı/uçucu gaz dolu balon bulunduramaz ve reklam amaçlı olarak da kullanamaz. Kontrolsüz enerji kullanımından doğan her türlü zarardan, KATILIMCI mesuldür.
Aksi durumda ORGANİZATÖR, gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, maddi zarar tespitinde bunu tazmin ettirmeye yetkilidir.
4.8. KATILIMCI, standart stand proje isteklerini, fuar açılış tarihinden en geç (15) gün önce, ORGANİZATÖR’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra
yapılacak istekler, malzeme ve hizmetin tedariklerini kısıtlayan faktörlere bağlı olarak, ORGANİZATÖR’ün değerlendirmesine göre karşılanır.
4.9. KATILIMCI, zaman planında belirtilen takvime ve çalışma esaslarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu esasa uygun hareket etmeyen KATILIMCI, her türlü
sorumluluğu ve yaptırımı kabul eder.
4.10. KATILIMCI, fuar açılış tarihinden itibaren, her gün, en geç (09.00)’da, standına görevli bulunduracak ve fuar kapanış saatinde standını terk edecektir. KATILIMCI, fuar ziyaret saatleri süresince, kendisine tahsis edilen alanı boş bulunduramaz, bant veya benzeri herhangi bir malzeme ile terk edilmiş stand görünümü yaratamaz, fuar düzenini ve genel görünümü bozamaz, genel fuar kurallarına aykırı şekilde hareket edemez.
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4.11. KATILIMCI’ya kiralanan stand alanının ilk 12 metrekaresi için 3 adet, ilave her 10 metrekaresi için 1 adet Yaka Kartı verilir. KATILIMCI, bu konuda talebini
zaman planına uygun olarak önceden ORGANİZATÖR’e bildirmekle yükümlüdür. KATILIMCI, zaman planına uygun olmayan ekstra yaka kartı talebi için, kart başına
90 TL + KDV ödemeyi kabul eder.
4.12. Fuar standlarının kurulumu ve sökülmesi esnasında fuar alanına verilen tüm zararlar KATILIMCI tarafından karşılanır.
4.13. Fuar alanı; Fuaye ve Salon 11’den oluşmaktadır. Fuaye alanlarında kurulacak standların azami yüksekliği 3.00 metre, 11 numaralı salonda kurulacak
standların azami yüksekliği 4.00 metre, diğer salonlarda 5.00 metre olacaktır. KATILIMCI, yükseklik kısıtlarına uymakla yükümlüdür.
4.14. Fuar alanında, tüm salonlarda sergilenecek ürünlerin (makina , araç ve benzeri) ağırlığı m² başına azami 2200 kg ile, fuaye alanında ise 450 kg/m² ile
sınırlıdır; KATILIMCI bu kg/m² kuralına uymayı taahhüt ve kabul eder. Aksi yönde yapılan uygulamalardan ORGANİZATÖR mesul tutulamaz ve İDTM AŞ’nin bu
konuya ilişkin zarar ve hasarlarından KATILIMCI tek taraflı olarak mesüldür.
4.15. Fuar alanı içinde, ham malzemenin kesilmesi, tabanca ile boya yapılması, konstrüksiyon montesi dışında büyük ölçüde kaynak yapılması gibi tehlikeli ve
çevreye zarar verebilecek uygulamalar yasaktır.
4.16. KATILIMCI standının cephelerinden herhangi birinin 2/3’ünden fazlasını kapatamaz, aksi halde proje, Fuar Merkezi Teknik Ofisi tarafından onaylanmaz. İki
komşu standtan yüksek standa sahip olan KATILIMCI, diğer KATILIMCI’nın görselliğine zarar vermemek üzere, komşu standa bakan yüzeyini, nefaset şartlarına uygun
bir seperasyon malzemesi ile kapatmakla ve 3. Kişilerin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi taktirde, KATILIMCI, komşu standın görünümüne zarar veren
unsurların giderilmesi için yapılan harcamanın kendisine yansıtılmasını peşinen kabul eder.
4.17. Fuar alanında KATILIMCI’nın yükleme–boşaltma ve elleçleme hizmetleri ORGANİZATÖR’ün anlaşmalı olduğu kuruluş tarafından ücreti karşılığı yerine getirilir.
Ancak KATILIMCI, yükleme boşaltma aparatı üzerinde olan özel donanımlı vinçli araçlar ile getireceği malzemeleri ORGANİZATÖR’e bilgi vermek ve her türlü riske
karşı sigortalatmak suretiyle fuar alanına indirip, yerleştirip, yükleyebilir. KATILIMCI, standına taşınacak malları, bütün uygulamalardan sorumlu olarak istediği
tedarikçiye taşıtabilir. Ancak malları taşıyan kişi ve/veya kişilerin kimlikleri ile ilgili araca ait ruhsat, aşı sertifikası, SGK bilgisi fuar alanına girişte, güvenlik
nedeniyle kayıt altına alınacaktır. Bu belgeler ibraz edilmeden alana girişe izin verilmez
4.18. KATILIMCI, fuar bitiminde, zaman planına uygun olarak, kendisine ait sergi mallarını, stand konstrüksiyonunu, ilave donanımlarını fuar merkezi dışına
çıkarmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği taktirde, ORGANİZATÖR, malzemeleri kendisi fuar alanı dışına çıkarır ve masrafı KATILIMCI’ya fatura
eder. Bu konuda oluşacak kayıp ve hasarların sorumluluğu KATILIMCI’ya aittir.
4.19. KATILIMCI’nın sergi mallarını, stand konstrüksiyonunu, ilave donanımlarını fuar merkezi dışına çıkardıktan sonra kalan her türlü katı atık malzemesinin
toplanması, iş makinası ile yüklenmesi ve transferi ORGANİZATÖR tarafından sağlanır. Stand alanı metrekaresi üzerinden, 4TL/m²+KDV olacak şekilde, katı atık
bedeli olarak KATILIMCI’ya fatura edilir. KATILIMCI, söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür. Bu ücreti ödemeyen KATILIMCI, her türlü katı atık malzemesini (evsel endüstriyel) fuar kapanışını takiben 12 saat içinde fuar alanının dışına çıkarmakla yükümlüdür. KATILIMCI tarafından çıkarılmayan katı atık için en az
1500 TL olmak üzere ve beher metreküp için 1500 TL + KDV bedel üzerinden katı atık ücreti KATILIMCI’ya ayrıca tahakkuk ettirilir. KATILIMCI söz konusu faturayı
nakden ödemek ile yükümlüdür.
4.20. Fuarın ziyarete açık olduğu saatlerde, fuar alanına mal giriş-çıkışı yasaktır.
4.21. KATILIMCI’ya fuar alanının şartlarına göre, ücretsiz otopark kartı verilir. KATILIMCI, araç içinde kıymetli eşya bulundurmamakla ve aracı ile ilgili güvenlik
tedbirlerini almakla yükümlüdür.
4.22. KATILIMCI, standında sergilediği malzemenin özelliğine bağlı olarak, kendi özel güvenlik önlemini alabilir. Özel güvenlik kullanacak olan KATILIMCI, bu
uygulamasını ve taşeron bilgilerini, fuar açılış tarihinden en geç beş gün önce, ORGANİZATÖR’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ORGANİZATÖR, kendi kalite
standardının altında kalan, KATILIMCI’ ya ait güvenlik hizmetlerini reddetme hakkına sahiptir.
4.23. Fuar alanı ve toplantı salonlarında her türlü ikram hizmeti, ORGANİZATÖR’ün anlaşmalı olduğu kuruluş tarafından verilir. Dışarıdan hizmet alınmasına izin verilmez.
4.24. Fuar alanı ve toplantı salonlarında wi-fi ücretlidir. İlgili hizmetin bedeli İDTM ile yapılacak anlaşmayla belirlenir.
4.25. ORGANİZATÖR bu sözleşme ve ilgili T.O.B.B yönetmeliği ve genel fuar kuralları hükümleri dışında gerçekleşen her türlü uygulamaya, her aşamada, anında müdahale hakkına sahiptir. KATILIMCI’nın sözleşmeye uymaması halinde, ORGANİZATÖR’ün müdahale etmesi sebebiyle oluşacak tüm hasarlardan KATILIMCI sorumludur.
4.26. KATILIMCI, 3. Kişilere vereceği bütün zararlardan doğrudan sorumludur.
4.27. Fuar tarihinde toplam sergi alanının %20 veya üzerinde kısmının boş kalması halinde, ORGANİZATÖR bu sözleşme kapsamında belirlenen KATILIMCI’ya ait
stand alanının yerini değiştirebilir. Bu tür bir durumda, KATILIMCI’nın yeni yeri önceki tespit edilen yere benzer ölçü ve şekilde belirlenir.
4.28. Sigorta: ORGANİZATÖR; KATILIMCI’nın fuar alanı (otopark dahil) ve kendi stand sınırları içinde kendilerine, malzeme ve ürünlerine, çalışanlarının kendilerine,
şahsi eşyalarına ve üçüncü kişilere verecekleri zararlara ilişkin hiçbir güvence sağlamaz, oluşabilecek hasar ve kaybın sorumluluğunu taşımaz. Belirtilen ve benzeri
risklere karşılık tüm sorumluluk doğrudan KATILIMCI’ya ait olup; bu sebeple KATILIMCI’nın her türlü riske karşı sigorta yaptırması zorunludur. Bu maddede belirtilen
ve benzeri risklere karşı ORGANİZATÖR’ün ve ORGANİZATÖR’ün yaptıracağı sigortaların
hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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4.29. Sigorta: KATILIMCI; Fuarın ziyarete açık olduğu saatlerde ve yerlerde, kendi stand sınırları dışında kalan alandaki 3. Şahıslara verebileceği zararlara karşılık
olarak, zorunlu 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Payı’nı, Katılımcı Kira Sözleşmesi gereği, katılım ücretinin binde 16’sı üzerinden ORGANİZATÖR’e öder.
4.30. KATILIMCI, fuar alanında, yüksek sesli müzik yayını yapamaz; dans, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. KATILIMCI, düzenlemeyi düşündüğü etkinlikleri
ORGANİZATÖR’e yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadır. Eğer bu şartlar ihlal edilirse, ORGANİZATÖR müdahale edip, acil düzeltme ve durdurma hakkına
sahiptir. Görsel, işitsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık gösterilere, komşu katılımcılara rahatsızlık vermediği ve salonlardaki genel anons ve duyuruları
engellemediği sürece, fuar öncesinde ORGANİZATÖR’den yazılı onayını almak şartıyla izin verilebilir. ORGANİZATÖR’den yazılı olarak onay alındığı taktirde; ses sınırı,
ses kaynağından en çok 1 metre uzaklıkta, 90 dbA olmak üzere etkinlik yapabilir. ORGANİZATÖR, müzik yayını ve gösteri şekline uymayan, kuralları ihlal eden
KATILIMCI’nın enerjisini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan standlarını kapatmaya yetkilidir. Kurallara uymayan KATILIMCI, 20.000 TL + KDV ceza bedelini
ORGANİZATÖR’e ödemekle yükümlüdür.
4.31. İDTM ile sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya ORGANİZATÖR’ün herhangi bir gerekçeyle bu fuarı düzenlemekten vazgeçmesi halinde, ORGANİZATÖR
bu sözleşmeye istinaden elde ettiği tüm ücretleri ve mahkeme önünde ispat edilmiş diğer her türlü zararları KATILIMCI’ya iade ederek bu sözleşmeyi feshedebilir.
4.32. KATILIMCI; bu sözleşme kapsamında fuar alanına girişinden fuar alanını terk edinceye kadar kendisi, personeli, yetkilendireceği ÜSTLENİCİ ve/veya taşeron
tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı diğer tüm mevzuata uygun hareket etmekle sorumludur.
ORGANİZATÖR, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve genel fuar kuralları hükümleri dışında gerçekleşen her türlü uygulamaya, her aşamada, anında müdahale ve uygulamayı durdurma hakkına sahiptir. KATILIMCI’nın sözleşmeye uymaması halinde ORGANİZATÖR’ün müdahale etmesi sebebi ile oluşacak tüm hasarlar
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dan KATILIMCI sorumludur. Bu esasa uygun hareket etmeyen KATILIMCI, kendisine, çalışanlarına, 3. Kişilere ve/veya bunların mallarına vereceği bütün zararlardan
doğrudan sorumlu olacaktır. ORGANİZATÖR, bu sebeple herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü ile karşılaşırsa, KATILIMCI bunları tazmin edeceğini peşinen kabul eder.
4.33. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 4207 sayılı yasada değişiklik yapmadan 5727’nolu yasa kapsamında, fuar merkezi açık
alanında belirtilen yerler dışında tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Kendisine tahsis edilen stand alanında çalışanlarının ve/veya ziyaretçilerinin tütün
ürünleri tüketilmesine izin veren KATILIMCI, uygulanacak tüm yasal müeyyideden doğrudan sorumludur.
4.34. 7 Ocak 2011 günü, 27708 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Fuar Merkezi içinde hazırlanacak davet, kokteyl, tanıtım vb. etkinliklerde içki satış, sunum ve servisi yetkili kuruluş tarafından yapılabilir.
Yetkili kuruluş dışındaki firmalardan usulsüz hizmet alınmasına izin verilmez. Aksi uygulamalarda, KATILIMCI, uygulanacak tüm yasal işlemlerden sorumludur.
5. MALİ VE HUKUKİ ESASLAR
5.1. Ödemeler nakit, çek, senet, kredi kartı ile faturanın kesildiği para cinsi ile yapılacaktır. Ödemenin banka yolu ile yapıldığı hallerde, tüm banka masrafları KATILIMCI’ya aittir.
5.2. KATILIMCI, imzalamış olduğu bu sözleşmeyi, fuar açılış tarihinden en geç 180 gün önceden tek taraflı fesih ederse, fuar öncesi hizmetler karşılığı olarak sözleşme toplam bedelinin %30’unu peşinen öder. KATILIMCI, imzalamış olduğu bu sözleşmeyi fuar açılış tarihinden en geç 90 gün önceden tek taraflı fesih ederse, fuar
öncesi hizmetler karşılığı olarak sözleşme toplam bedelinin %60’ını peşinen öder. Fuar açılışına 90 günden daha kısa süre kala, KATILIMCI, sözleşmeyi fesih edemez.
ORGANİZATÖR’ün onayı olmaksızın, tek taraflı olarak vazgeçerse tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. KATILIMCI, yapmış olduğu ödemeleri geri
talep edemeyeceği gibi borcunu da ödeme planına uygun olarak ödemekle hükümlüdür.
5.3. ORGANİZATÖR, KATILIMCI’nın ödeme taahhütlerinden her hangi birini yerine getirmemesi durumunda, sözleşmeyi önceden bildirmek suretiyle tek taraflı olarak
fesih etme ve uğradığı zararları talep etme hakkına sahiptir.
5.4. Ödemelerden birinin zamanında gerçekleşmemesi durumunda, müteakip ödemeler muaccel olur. Gününde ödenmeyen çek, senet ve cari hesap bakiyeleri için
KATILIMCI’lara, Türk Lirası (TL) üzerinden yapılan anlaşmalara ilişkin ödemelerden yürürlükteki yasal faiz oranı uygulanır. Tüm sözleşmeler ve faturalar (yurt dışı
yerleşik şirketler dışında) TL cinsinden düzenlenir ve yine TL cinsinden tahsil edilir. Yurt dışı yerleşik şirketler için yapılan sözleşmeler ve faturalar, Avro (EUR)
cinsinden düzenlenir ve yine ödemeleri Avro (EUR) cinsinden tahsil edilir.
5.5. Bu sözleşmeye ilişkin damga vergisi bedelinin yarısı KATILIMCI’ya ait olup, ilgili dönemlerde, nakit olarak ORGANİZATÖR’e öder. ORGANİZATÖR bu bedeli, yasal
süre içinde ödeyerek, KATILIMCI’nın istemesi durumunda, ödemeye ilişkin makbuzu KATILIMCI’ya ibraz eder.
5.6. ORGANİZATÖR, fuarın açılmaması durumunda, fuar için aldığı ücreti ve mahkeme önünde ispat edilmiş diğer her türlü zararları KATILIMCI’ya iade eder. Sorumluluğu bu miktar ile sınırlıdır.
5.7. KATILIMCI, ORGANİZATÖR tarafından farklı kanallardan elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında, kaydedilmesine, saklanmasına ve işlenmesine izin vermiştir. KATILIMCI’nın açık rızasıyla toplanan kişisel veriler; KATILIMCI ile ilişkilerinin yürütülmesi, KATILIMCI’nın iletişim
bilgilerinin güncellenmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere finansal işlemlerin takibi, ORGANİZATÖR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla işlenecektir.
5.8. KATILIMCI; fuarın sosyal medya ve web sitesi için kullanılacak görsel dökümanlarında, stand görüntülerinin, kurumsal logosunun, ticari unvanının, standında
sergilenen ürünlerin ve tüm görevlilerin görüntülerinin kulanımına izin verir.
5.9. Uyuşmazlıklar, İstanbul İcra ve Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.
5.10. İşbu sözleşme ‘SÖZLEŞME MADDELERİ’nin onaylı haliyle geçerlidir. Dört (dört) Sayfa, 5 (Beş) ana başlık ve maddelerinden oluşmuştur. Bu sözleşme koşullarının tamamını okuyup kabul ettiğimizi firma kaşesi ve yetkili imza ile teyit ederiz.
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