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TRANSPOTEC – Taşımacılık ve Lojistik  Fuarı  
Verona / İtalya 

21-24 Şubat 2019 
 

 

TRANSPOTEC Nedir, Ne zaman ve Nerede? 

Transpotec taşımacılık ve lojistik sektörlerinin tüm alanlarına hitap eden ve her yıl İtalya’nın Verona 

şehrinde düzenlenen bir fuardır. Önümüzdeki edisyonu 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında 

düzenlenecektir.  

Fuar ağır ve ticari araçlar, iç kesim, treyler, nakliye hizmetleri, satış sonrası hizmetleri ile beraber aynı 

zamanda bileşenlerini ve ikinci el pazarını da kapsar.  

Daha fazla bilgi için… 

 

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: 

- Ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti 

- 3 gecelik otel konaklaması (4* otelde) 

- Havaalanı ve otel arası gidiş-dönüş transferleri 

- Fuar ve otel arası gidiş-dönüş transferleri 

- Fuar giriş kartı 

- Fuar alanında öğlen yemeği 

- Fuar kataloğu 

- My Matching toplantı platformuna kayıt 

- Fuar alanında danışmanlık hizmetleri 

 

https://mz-consulting.org/tr/fuarlar/verona_italya/transpotec/
https://mz-consulting.org/tr/fuarlar/verona_italya/transpotec/
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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 

mailto:hilal@mz-consulting.org
https://mz-consulting.org/tr/fuarlar/verona_italya/transpotec/transpotec_application_form/
https://mz-consulting.org/tr/fuarlar/verona_italya/transpotec/transpotec_application_form/

