
 KÜNĠB 2020 EĞTĠM FUARLARI BĠLGĠLENDĠRME NOTU: 
 

Değerli Katılımcılar, 

Bu bilgilendirme notu, fuarlara ilk defa katılacak Üniversitelerin talebi üzerine hazırlanmıştır.  

 

Stantlarda kullanılabilecek tanıtım materyalleri; 

1. Logo ve isimlerinin basılı olduğu kalem, silgi, defter, dosya, bloknot, usb belleği vb.ürünler 

hediye edebilirler  

2. Fuar standı için roll-up, örümcek, flamalar gibi görseller ile standarını düzenleyebilirler.  

3. Bazı üniversiteler ilave olarak şeker, çikolata veya yöresel ürünlerden tadımlık ikramlar da 

hazırlayarak öğrencilere ikramda bulunabilirler 

4.  Üniversitelerin tanıtım ekibi, standlara gelecek veli ve öğrencilere dizüstü bilgisayarlarıyla 

üniversiteleri ve şehirleri hakkında görsel bilgiler de sunabilirler. 

 

A. 18 NĠSAN-19 NĠSAN ÖZBEKĠSTAN/TAġKENT FUARI 
 
  Konaklama ve fuar yeri: Wyndham Hotel TaĢkent 

Bu otelde kalmayı tercih edecek temsilciler için avantajlı oda şartları   

Singel oda (Tek Kişi)   : 180 Amerikan Doları  

Duble oda ( Tek Kişi)   : 110 Amerikan Doları 

 

ÜNĠVERSĠTELERE AĠT GĠDERLER : 
 

a. Eğitim Fuarı katılım Ücreti (Stant bedeli) : 3245 EURO 

b. Taşkent fuarı için katılımcıların 17,18,19 Nisan 2020 otel konaklama ücretleri. 

c. Rektör dahil tüm katılımcıların Yurt dışı gidiş dönüş uçak biletleri 

  KÜNĠB TARAFINDAN VERĠLEN ÜCRETSĠZ HĠZMETLER : 
 

1. Rektör ve eşlerinin yada temsilcilerinin Taşkent’te kalacakları üç gün otel konaklama ücretleri  

2. Üniversite adına katılacak bir stant görevlisinin üç gün otel konaklama ücretleri 

3. Standın dekorasyonu, kurulumu ve sigortası 

4. Stant masası ve dört adet sandalye 

5. Stant arkasına iki adet Roll-up yerleştirebilmesi için yeterli alan 

6. Enerji ve aydınlatma desteği 

7. Öğle ve akşam yemekleri, Gala yemeği, Çay ve kahve ikramları, Danışmanlık hizmetleri, Şehir 

gezisi, Havaalanı- otel- havaalanı transferleri ile fuar ve otelde kablosuz internet 

 

 

B. 06 HAĠRAN-07 HAZĠRAN 2020 MAKEDONYA/ÜSKÜP FUARI 
 
  Konaklama ve fuar yeri: Arka Hotel 

Bu otelde kalmayı tercih edecek temsilciler için avantajlı oda şartları   

Singel oda (Tek Kişi)   : 95 Euro  

Duble oda ( Tek Kişi)   : 55 Euro 

 

ÜNĠVERSĠTELERE AĠT GĠDERLER : 
 

1. Eğitim Fuarı katılım Ücreti (Stant bedeli) : 2670 EURO 

2. Üsküp fuarı için katılımcıların (ikinci stant görevlisi) 05, 06, 07 Haziran 2020 otel konaklama 
ücretleri. 

3. Rektör dahil tüm katılımcıların Yurt dışı gidiş dönüş uçak biletleri 

 

 

 



 KÜNĠB TARAFINDAN VERĠLEN ÜCRETSĠZ HĠZMETLER : 
 

1. Rektör ve eşlerinin yada temsilcilerinin Üsküp’te kalacakları üç gün otel konaklama ücretleri  

2. Üniversite adına katılacak bir stant görevlisinin üç gün otel konaklama ücretleri 

3. Standın dekorasyonu, kurulumu ve sigortası 

4. Stant masası ve dört adet sandalye 

5. Stant arkasına iki adet Roll-up yerleştirebilmesi için yeterli alan 

6. Enerji ve aydınlatma desteği 

7. Öğle ve akşam yemekleri, Gala yemeği, Çay ve kahve ikramları, Danışmanlık hizmetleri, Şehir 

gezisi, Havaalanı- otel- havaalanı transferleri ile fuar ve otelde kablosuz internet 

 

C. 27 HAZĠRAN – 28 HAZĠRAN ĠRAN/TEBRĠZ FUARI 

 
  Konaklama yeri: Sharyar İnternational Hotel 

Bu otelde kalmayı tercih edecek temsilciler için avantajlı oda Ģartları   

Singel oda (Tek Kişi)   : 70 Amerikan Doları  
  Duble oda   (Tek Kişi)  : 60 Amerikan Doları 

ÜNĠVERSĠTELERE AĠT GĠDERLER : 
 

a. Eğitim Fuarı katılım Ücreti (Stant bedeli) : 2670 EURO 

b. Tebriz fuarı için katılımcıların 26,27,28 Haziran 2020 otel konaklama ücretleri. 

         c.   Rektör dahil tüm katılımcıların Yurt dışı gidiş dönüş uçak biletleri 

 

          KÜNĠB TARAFINDAN VERĠLEN ÜCRETSĠZ HĠZMETLER : 
 

8. Rektör ve eşlerinin Tebriz’de kalacakları üç gün otel konaklama ücretleri  

9. Üniversite adına katılacak bir stant görevlisinin üç gün otel konaklama ücretleri 

10. Standın dekorasyonu, kurulumu ve sigortası 

11. Stant masası ve dört adet sandalye 

12. Stant arkasına iki adet Roll-up yerleştirebilmesi için yeterli alan 

13. Enerji ve aydınlatma desteği 

14. Öğle ve akşam yemekleri, Gala yemeği, Çay ve kahve ikramları, Danışmanlık hizmetleri, Şehir 

gezisi, Havaalanı- otel- havaalanı transferleri ile fuar ve otelde kablosuz internet 

 
 

GidiĢ dönüĢlerde uçakta ve otelde yer sıkıntısı yaĢanmaması için erken rezervasyon 
önem  taĢımaktadır. 

ÖNEMLĠ HUSUSLAR : 
 

1. Fuar Katılım bedelinin ödemesi kesinlikle katılımcı üniversite adına yapılmalıdır. Ticaret 

Bakanlığı fatura ve dekont üzerinde üniversitenin adı dışında başka bir kurumun yazılmış 

olması durumunda ilgili üniversiteye iade ödeme yapmamaktadır. 

2. KÜNİB tarafından düzenlenecek olan fuarlara katılan üniversitelerin Ticaret Bakanlığından 

alabilecekleri destekler : 

3. Üniversitenin fuara katılım bedelinin %50’ si 

4. En fazla iki üniversite temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının % 50´si 

 
Stant Ücretinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri               : 
 
Hesap Sahibi   : Kafkasya Üniversiteler Birliği İktisadi İşletmesi 
Banka              : Vakıflar Bankası Ardahan Şubesi 
Hesap Bilgileri : TR 4300 0150 0158 0073 0206 7891 (TL hesabı) 
                          TR 4500 0150 0158 0480 1520 2444 (Avro hesabı)  
                          TR 8600 0150 0158 0480 1594 2689 (USA hesabı) 

 
 

 
 



 
 


