Çok Değerli IAOM Avrasya Konferans ve Sergi Katılımcıları
Bildiğiniz üzere, IAOM Avrasya Toplantısını 10-13 Şubat tarihlerinde İstanbul’da sizin desteklerinizle
düzenleyeceğiz. Bu kapsamda yoğun katılımın beklendiği özellikle Orta ve Doğu Avrupa, Baltık
Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ile Kafkasya bölgesi
ülkelerinden değirmencilerin katılımını kolaylaştırmak için şartlarımızda kolaylıklar sağlamayı
planladık. Ayrıca, ABD, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden de katılım beklenmektedir.
Özellikle IAOM'un eğitim hedefleri çerçevesinde ilk önceliğimiz değirmencilerin katılımını
sağlamaktır. Sonrasında, tedarik zincirinde her gün kendilerine yardımcı olan diğer sektör
paydaşlarının da bizimle olacağına inancımız tamdır. Toplantımızda Türkçe/İngilizce/Rusça tercüme
sağlanacaktır.
Katılımın seçeneklerini sizlere sunmaktan memnuniyet duymaktayız
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10 değirmenci ve üzerinde katılım sağlayacak gruplara kayıt ücretinden %25 indirim
20 ve üzeri değirmenci katılımı sağlaması durumunda katılım bedelinde %50 indirim
30 ve üzeri değirmenci katılım sağlanması durumunda katılım bedelinde %70 indirim
IAOM Avrasya Konferans ve Sergisine sponsor olan veya stand satın alan katılımcılara,
bir yıldır yayında olan IAOM Avrasya Bülteni reklam ücretinden %50 indirim
Değirmenci dışında katılımcı sektör paydaşlarımızın grup indirimleri aynı sayılar dikkate
alınarak %30, %25 ve %20 üzerinden indirim
31 aralık 2021 tarihinde kadar konferansımıza erken kayıtlara 100 Euro indirim
Eğer ilgili dernek ve/veya kuruluş 10 sayısının altına düşerse, IAOM Avrasya Sekreterliği
ile görüşme sonucunda indirim oranı özel olarak tespit edilecektir
Diğer hususlar

8.

9.

10.
11.
12.

Otel ve konaklama durumu kayıt ücreti içinde değildir. Konferans ve Sergi Salonu yanında
yer alan yürüme mesafesi olan Hilton İstanbul Bosphorus Oteli konaklama için tavsiye
edilebilir. 11 Şubat açılış kokteyli, 12-13 Şubat tarihlerinde öğlen ve akşam yemekleri,
kahve molaları etkinlik çerçevesinde sağlanacaktır.
Etkinlikte bizlere sponsorluk desteği sağlayarak ilgili şirket ve kuruluşları bizlere
yönlendiren siz değerli paydaşlarımıza desteğin yapısına göre özel indirim ve destekler
sağlanacaktır.
Değirmenci olduğuna dair onay ilgili ülkelerin Federasyon/Birlik/Dernekleri tarafından
IAOM Avrasya Sekreterliğine bildirilecektir
Kayıt ücretlerinde iade mümkün değildir. Katılımcı isim değişikliği yapılabilecektir.
Bunların dışında sizlerden gelecek katılım ve sponsorluk seçeneklerinin tarafımızca
değerlendirilip sizlere sunulacağını bildirmek isteriz. Sizlere sağlanan indirimler ve
kolaylıklar size iletmiş olduğumuz kayıt ve sponsorluk formu dikkate alınarak
hazırlanacaktır.

