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MyPlant & Garden – Uluslararası Yeşil Fuar   
Milano / İtalya          20-22 Şubat 2019 

 

 

MyPlant & Garden Nedir, Ne zaman ve Nerede? 

MyPlant & Garden her yıl düzenlenen Uluslararası Yeşil Fuar; İtalya’daki çiçekçilik, bahçe ve peyzaj 

alanındaki profesyonel etkinlikler arasında lider konumundadır. 

Fuar 8 sektör dalını kapsayan toplam 45.000 m² toplamında 3 holde gerçekleşecektir. 

Fideler, çiçekler, saksılar, dekorasyon, mimari, makineler, hizmetler ve teknikler gibi sektöre ait her şey 

başka hiçbir yerde bulunamayacak derinlikte ve genişlikte ilgililerin beğenisine sunulmaktadır. 

Daha fazla bilgi için… 

2018 Edisyonu Rakamları  

655 Katılımcı  17.300 Profesyonel Ziyaretçi  150 Alım Heyeti 70 Seminer ve Toplantı 

 

ALIM HEYETİ PROGRAM DETAYLARI - BUYER 

Alım Heyeti (Buyer) Programı Nedir? 

Alım Heyeti Programının amacı fuar alanında genel ziyareti yapmak ve fuar öncesinde heyet 

katılımcılarının fuar katılımcılarıyla kendisinin belirleyeceği toplantıları gerçekleştirmektir. 

Program katılımcılarına aşağıda detaylarını bulabileceğiniz avantajlar sağlanacaktır: 

- 2 gecelik otel konaklaması (4* otelde 1 adet tek veya çift kişilik oda) 

- Fuar ve otel arası gidiş-dönüş transferleri 

- Havaalanı ve otel arası gidiş-dönüş transferleri 

- Fuar giriş kartı 

- Öğlen yemeği ve Buyers Lounge alanına giriş 

- Fuar kataloğu 

- My Matching toplantı platformuna kayıt 

- Fuar alanında danışmanlık hizmetleri 

(Otel konaklamasının 2 gece olabilmesi için ziyaret yapacak firma yetkilisinin her 2 gün de fuarı ziyaret 

etmesi gereklidir.) 
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Programa kimler katılabilir?  

Alım Heyeti organizasyonu Türkiye ve Alpe Adria Bölgesi (Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna 

Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Kosova, Arnavutluk) ülkelerinden gelen sınırlı sayıda seçkin 

firmanın katılımıyla gerçekleşecektir. Davet her firmadan bir kişiyle sınırlıdır. 

 

Nasıl katılabilirsiniz? 

Eğer fuarı ziyaret etmek ve alım heyeti programına başvurmak istiyorsanız hilal@mz-consulting.org 

adresine mailinizi iletmeniz veya aşağıdaki KATILIM FORMU linkine tıklayarak formu doldurmanız yeterli 

olacaktır. 

KATILIM FORMU 

Kontenjan sınırlı sayıdadır ve davet onayı fuar tarafından kriterler bazında verilmektedir. Seçim süreci 

sonrasında tüm detaylar tarafınıza mail olarak iletilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

Hilal İçsöz 

MŽ Consulting & Fairs Danışmanlık 

Fiera Milano Alpe-Adria Bölgesi ve Türkiye Temsilcisi 
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