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HOMI – ALIM HEYETİ DAVETİ 

Milano / 14 – 17 Eylül 2018 
HAKKIMIZDA 

MŽ Consulting & Fairs danışmanlık Slovenya’da 2010 yılında kurulmuştur. Fiera Milano, Veronafiere, 
Rimini Fiera fuarlarının yanı sıra birçok uluslararası fuarın Alpe-Adria Bölgesi, Türkiye ve Latin Amerika 
temsilciliğini yapmaktadır.  

 

NE, NEREDE VE NE ZAMAN ? 

HOMI, Fiera Milano tarafından Ocak ve Eylül olmak üzere senede iki edisyonu düzenlenen yaşam stili 
sektörlerine adanmış uluslararası bir fuardır. Daha fazla bilgi için www.mz-consulting.org adresinden 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Ocak 2018 edisyonu rakamları 

1.500 Katılımcı  (21%’i yabancı) 
85.115 Ziyaretçi (20%’si yabancı) 
1.500 Alım heyeti katılımcısı 

 

ALIM HEYETİ PROGRAMI (BUYER) 

Alım heyeti programı nedir? 

Alım heyeti programının amacı fuar alanında genel ziyareti gerçekleştirmek ve fuar öncesinde heyet 
katılımcılarının fuar katılımcılarıyla kendisinin belirleyeceği toplantıları gerçekleştirmektedir. 

Program katılımcılarına aşağıda detaylarını bulabileceğiniz avantajlar sağlanacaktır: 

- 3 gecelik otel konaklaması 
- Fuar ve otel arasında gidiş-dönüş transferleri 
- Fuar giriş kartı 
- Fuar kataloğu 
- My Matching toplantı platformuna kayıt 
- Fuar alanında öğlen yemekleri 
- Fuar alanında danışmanlık hizmetleri 

 (Konaklanacak otel 4* olacaktır, otel ismi ileri tarihte belli olacaktır. Kahvaltı dahil, günlük şehir 
vergisi hariçtir. Otele giriş tarihi 14.09 Cuma, çıkış tarihi 17.09 Pazartesi olmalıdır.)  
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Alım Heyeti Gereği: 

Program katılımcılarının fuar katılımcılarıyla kendisinin belirleyeceği toplantıları gerçekleştirmesi gerekir. 
Fuar öncesinde Emp MyMatching online platformunda ayarlanacak olan bu toplantılar günde en az 5 
toplamda ise en az 15 adet olmalı, toplantı detayları fuarın sonunda tarafımıza teslim edilmelidir. 

 

Alım Heyetine kimler katılabilir?  

Programa Türkiye, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, 
Kosova ve Arnavutluk’tan sektörde ithalatçı konumunda ve yıllık cirosu 500.000 €’nun üzerinde olan tüm 
firmalar başvurabilir. Katılım onayı fuar yönetimi tarafından verilmektedir. Davet her firmadan bir kişi 
için geçerlidir ve kontenjan ile sınırlıdır. Başvurular form doldurma öncelik sırasında fuar yönetimine 
iletilecektir. 

 

Alım Heyetine nasıl katılabilirim? 

Programa katılabilmek için KATILIM FORMUNU doldurmanız yeterli olacaktır. 

Talebiniz fuar yönetimine iletilecektir ve size en kısa zamanda olumlu veya olumsuz geri dönüş 
tarafımızdan yapılacaktır. Seyahatiniz ile ilgili tüm detaylar onay aşamasından sonra bize bildirdiğiniz 
mail adresine gönderilecektir. Schengen vizesi başvurunuz için fuar yönetiminden ticari davet yazısı 
temin edilebilmektedir. 

 

Kiminle iletişimde olmam gerekiyor? 

MŽ Consulting & Fairs danışmanlığın Türkiye çözüm ortağı olan Hilal İçsöz ile her zaman hilal@mz-
consulting.org mail adresinden veya +90 532 521 48 49 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

Hilal İçsöz  


