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IF MODA EXPO Sanal Fuarı ile sınırları aşın!
IF MODA EXPO SANAL FUARI’nın kapsamı nedir?
• 4-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenleniyor.
• IF MODA EXPO katılımcıları B2B üyelik paketleri çerçevesinde sanal fuar sonrasında da 30 Nisan 2022 tarihine
kadar yayında olacak.
• Etkinliğe; hazır giyim, tekstil, kumaş, saraciye, ayakkabı ve aksesuar firmaları katılım sağlayabilecek.
• IF MODA EXPO Sanal Fuarı için küresel ölçekte tanıtım yapılacaktır.
• Fuar, 6 blok ve 30 salondan oluşmaktadır.
• Katılımcılar, sadece fuar sürecinde değil, sonrasında da B2B görüşmeler, ürün satışı, üretim fazlası stok satışı
imkanına sahip olacaktır.

Teknik alt yapısı güvenli ve işlevsel mi?
• T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı ve 2013 yılından bu yana hizmet veren Globalpiyasa.com’un özgün ve güvenli
B2B teknik alt yapısıyla gerçekleşiyor.
• Firmaları, ürünleri, talep ve teklifleri kapsayan dijital iş ağı, veri tabanı ve B2B platformudur.
• 30 Bin firma ve 1 milyon ürünle Türkiye’nin Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformudur.
• Firma, ürün ve talep arama alt yapısı anahtar sözcüklerle filtreleme yapmayı sağlarken elde edilen sonuçlar
kategorik filtreleme ile daraltılabilir ve hedef içeriğe ulaşılır.
• Gelişkin iletişim alt yapısı ürün ve konu bazında mesajlaşmayı sağlar.
• Yedi dilde otomatik çeviri alt yapısı sağlar.

IF MODA EXPO SANAL FUARI’nın katılımcı ve ziyaretçiye sunduğu özellikler neler?
• Dijital blok, salon, stant altyapısı
• Her blok içinde farklı salonlar
• Dijital kartvizit bırakma
• 7 dilde çeviri yapan online mesajlaşma
uygulaması (Chat)
• Ürün bazında çok dilli mesajlaşma
• Aranma talebi oluşturma Online görüşme takvimi

• Vitrin ürünleri
• Videolar
• Resim galerisi
• Ayrıntılı firma profili
• Şifreli-Şifresiz Showroom’lar
• Katılımcı firmalara anahtar sözcüklerle erişim
• Katılımcı firmalara kategorik filtrelemeyle erişim
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IF MODA EXPO SANAL FUARI’nın katılımcı ve ziyaretçiye sunduğu avantajlar neler?
• Sanal Fuar dört günlük bir etkinlik olarak dijital salon ve stantlarda katılımcı firmalarla ziyaretçilerin
buluşmasını sağlayacak ancak firmaların B2B platformu üzerinden iç ve dış piyasalara erişimleri bir yıl
boyunca sağlanacaktır.
• Ürün arama ve kategorik ürün filtreleme
• Aranan ürün üzerinden firmaya erişim
• Talep yayınlama
• Firma kümeleri bazında talep iletimi
• Defile, panel, konferanslar için etkinlik alanları

IF MODA EXPO SANAL FUARI’nın katılımcı ve ziyaretçiye sunduğu özellikler neler?
• Dört günlük açılış programı sonrası bir yıllık globalpiyasa.com üyelik paketleri ile talep, teklif ve mesajlara
erişim olanağı.
• Üyelik paketleri kapsamında ürün yönetim sistemi, firma profili yönetim sistemi.
• Mesaj yönetim sistemi kapsamında iç ve dış pazarlara erişim.

Neden IF MODA EXPO Sanal Fuarı?
IF MODA EXPO Sanal Fuarı’nın temel amacı; yüzlerce öncü hazır giyim firmasını aynı dijital platformda bir araya
getirerek bir cazibe sağlamaktır. Firmaların firma profillerini doğru oluşturmaları ve ürünlerini doğru isim,
açıklama ve anahtar sözcükle eklemeleri ziyaretçiler için güçlü bir fayda vadedecek ve katılımcı – ziyaretçi
etkileşimi sağlanacaktır.

Sanal fuar süreci nasıl işliyor?
• Firma profili ve ürünlerinin yeterince sayıda, doğru isim ve açıklamalarla sisteme eklemesi
• Firma gruplarına ve ürün kategorilerine yönelik dijital reklamların yapılması, Google Adwords reklam
yönteminin kullanılarak hedef pazarlara ulaşılması
• MHGF’nin yurt dışı müşteri veri tabanı ile e-posta ve SMS aracılığıyla iletişime geçilmesi
• Yurt dışından büyük alıcı gruplarının davet edilmesi
• Yurt içi TSO, OSB ve sektörel dernek gibi paydaşların bilgilendirilmesi.

Nasıl başvuru yapılıyor?
• Firmalar ifmodaexpob2b.globalpiyasa.com bağlantısı üzerinden firma profillerini oluşturabilir, logo ve
ürünlerini ekleyebilirler.
• https://anket.globalpiyasa.com/a/ifmodaexpo adresindeki kayıt formu doldurularak sanal fuar
başvurusu kolayca yapılabilir.
• Kayıt formunu dolduran firmalar ifmodaexpob2b.globalpiyasa.com alt platformuna kendi oluşturacakları
kullanıcı ismi ve şifreleriyle giriş yaparak temel firma profillerini oluşturabilir, ürünlerini, videolarını ve
galerilerinde yer alacak görselleri ekleyebilirler.
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T.C. Ticaret Bakanlığı teşviği var mı? Nasıl yararlanabilirim?
• IF MODA EXPO Sanal Fuarı ve Globalpiyasa.com üyelik paketleri bir yıl boyunca T.C. Ticaret Bakanlığı’nca
“Pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi kararı” kapsamında % 60 oranında desteklenmektedir.
• Söz konusu destek ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
• Destek ihracatçı birliklerine üye olan Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsündeki firmaları
kapsamaktadır.
• Destek başvurusu için firmalar Globalpiyasa.com üyelik paketi faturası, ödeme dekontu ve diğer evrak ile
üye oldukları ihracatçı birliğine başvururlar. Destek toplam fatura bedelinin KDV dahil %60’ı tutarındadır.
• Şirketler için destek ödemesi başvuru belgeleri:
1. Ödeme Talep Formu (EK A-1)
2. Taahhütname (EK 1)
3. Beyanname (EK 2)
4. İmza Sirküleri
5. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi

6. Fatura
7. Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
8. Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri
9. Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri

Katılım koşulları ve ücret nedir?
• Sanal Fuar globalpiyasa.com PLATİN PLUS ve EXPORT PLUS üyelik paketleri kapsamında sunulan bir ek
hizmettir. Söz konusu paketlerle hem IF MODA EXPO Sanal Fuarı’nda, hem de bir yıl boyunca tüm
avantajlariyla globalpiyasa.com platformunda yer alabilirsiniz.
• EXPORT PLUS Üyelik Paketi 11.900 TL+KDV/YIL
• PLATİN PLUS Üyelik Paketi 8.900 TL+KDV/YIL
• Söz konusu üyelik paketleri üzerinden MHGF üyesi derneklere bağlı katılımcı firmalara % 20 indirim
uygulanacaktır. Ayrıca, MHGF tarafından 2021 yılı içinde ikinci bir fuar düzenlenmesi durumunda
katılımcılardan teknik altyapı bedeli alınmayacaktır.
• Ek olarak ihracatçı birliği üyesi firmalar % 60 oranındaki T.C. Ticaret Bakanlığı desteğinden
yararlanabilecektir.
Tanıtım Filmini İzlemek
İçin Tıklayın!

Ön Kayıt Yaptırmak
İçin Tıklayın!
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DAHA AYRINTILI BİLGİ VE EK SORULARINIZ İÇİN:
Tel: +90 541 782 36 65
E-Mail: ifmodaexpo@globalpiyasa.com
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