
Katılımcı

Hol/stand no.

Vergi dairesi/no.

Yetkili adı

Telefon

Faks

E-mail

Euro Miktar Euro / Toplam

Euro Miktar Euro / Toplam

Euro Miktar Euro / Toplam

Tel: +90.212.266 9158     Fax: +90.212.266 9163

                                                                 logitrans 2019
Fatura adresi yandakinden farklıysa lütfen doldurun

Şirket adı

Adres Adres

Konferans Salonu / Forum Alanı 
Kiralama Formu

Vergi dairesi/no.

Yetkili adı

Telefon

Faks

E-mail

Faturalamadan sonra yapılacak adres değişikleri için fatura başına 35 Euro ek işlem ücreti uygulanır.

Konferans Salonu - Tam gün - 10:00 - 17:30

Toplantı odası

Konferans Salonu 1 saat için

Konferans Salonu - Yarım gün - 10:00 - 13:30 veya 14:00 - 17:30

Ödeme Bilgisi Banka Hesap Bilgileri:

Talebin alınmasını takiben katılımcıya 1 işgünü içerisinde mail/faks yoluyla 

proforma fatura gönderilir. Fatura TCMB Kuru ile TL'ye çevrilecektir. Orijinal fatura 

fuar sırasında katılımcıya teslim edilir. Ödemelerin peşin olarak yanda bilgileri yer 

alan hesaba yapılması gerekmektedir. 

Ödemesi yapılmayan ürün/hizmet talepleri yerine getirilmez. 

Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

BANKA BİLGİLERİ

TL İŞ BANKASI Büyükdere Caddesi - Mecidiyeköy Şubesi (1357)

TL Hesap No : 0120718                                                                                                 

IBAN No: TR 37 0006 4000 0011 3570 1207 18

EURO Hesap No : 0041230                                                                                          

IBAN No: TR 50 0006 4000 0021 3570 0412 30

USD Hesap No : 0041225                                                                                             

IBAN No: TR 88 0006 4000 0021 3570 0412 25                                                     

* Ödeme işlemini fatura tarafınıza ulaştıktan sonra yapınız.

Konferans Salonu

Talep / siparişlerin geçerli olması için sayfanın sonundaki bölümün imzalanması ve kaşelenmesi 

gerekmektedir. Lütfen istemediğiniz hizmetlerle ilgili bölümleri boş bırakınız.

Salon Özellikleri: 160 kişilik dinleyici kapasitesi ve sunum için sahne mevcuttur. Mevcut teknik 

malzemeler ise şunlardır: ekran, projektör, mikrofonla entegre kürsü, wireless mikrofon, ses sistemi 

ve mikrofonla entegre konuşma masası talep üzerine sağlanır.

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy 34387 

Şişli - İSTANBUL

Salon Özellikleri: Minimum 50 kişilik oturma kapasitesi mevcuttur. Teknik malzemeler: Ses sistemi, 

kürsü, sandalyeler, projektör ve projeksiyon ekranı

Forum Alanı 1 saat için

Tarih ve saat için EKO MMI'dan onay alınması gereklidir.

TOPLAM

TOPLAM (%18 kdv dahil)

Yer, Tarih

Email: seren@ekofuar.com.tr

Kaşe, katılımcı adına yetkili imzası

Salon Özellikleri: 1 yuvarlak masa ve 12 kişilik oturma kapasitesi

Toplantı odası 1 saat için

Toplantı odası - Yarım gün - 10:00 - 13:30 veya 14:00 - 17:30

Toplantı odası - Tam gün - 10:00 - 17:30

Fuar salonu içinde forum alanı
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