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Sirküler (Savunma - 2019)
Sayın Üyemiz,
20 - 24 Temmuz 2020 tarihleri arasında İNGİLTERE’de gerçekleştirilecek olan ve
havacılık sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından kabuledilen FARNBOROUGH
INTERNATIONAL AIRSHOW 2020 Fuarı’na (FIA 2020) Milli Katılım Organizasyonu
gerçekleştirilmesi çalışmalarına Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından
yeniden başlanmıştır.
Fuar 1932 yılından beri her iki yılda bir düzenlenmekte olup, sektörün dünyadaki en
büyük buluşma noktasıdır. 2018 yılında 1.500 firmanın katılımı ile düzenlenmiş olan fuarı
80.000 ‘den fazla profesyonel ve VIP ziyaret etmiştir.
Fuara nakliye dahil m² katılım bedeli 800.-Pound (her 3 m²’ye gidiş-dönüş 1 m³ taşıma
hakkı) iken, nakliye hariç katılım bedeli 625.-Pound ‘dur. Bununla beraber firmalarımızın
maliyetlerini düşürmek ve fuar katılımlarına destek olmak amacıyla bu bedelin %50’si
Birliğimiz tarafından karşılanacak olup nakliye hariç katılacak firmalardan m2 başına 312,5.Pound, nakliye dahil katılacak firmalardan ise m2 başına 400.-Pound talep edilecektir. Söz
konusu bedele ulaşım, konaklama, ve fuar kayıt ücreti dahil değildir.
Ayrıca fuara katılım yapacak olan firmalarımız için 19 – 24 Temmuz 2020 tarihlerinde
Londra-Farnborough-Londra arası ücretsiz transfer hizmetide Birliğimizce verilecektir.
FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2020 (FIA 2020) Fuarına milli
katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı
karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden
yararlandırılacaklardır.
Anılan fuara katılmak isteyen firmalarımız, https://tinyurl.com/y4n5vek4
linkinde yer alan ön kayıt formunu doldurarak 31 Ocak 2020, Cuma günü mesai bitimine
kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
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