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AMACI

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli
işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini
tanıtmak ve bu konudaki çalışmalara destek olmak amacı ile
07-10 Aralık 2017’de ”Türkiye Kooperatiﬂer Fuarı”nın
(KOOP’2017) 2.si gerçekleştirilecektir.
Ankara
Ticaret
Odası
Congressium
Center’da
gerçekleştirilecek olan Fuarda; kooperatif ve üst kuruluşları ile
kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları bir araya
getirilerek sektör temsilcileri ve halkımızla buluşması
sağlanacak ve kooperatiﬂerimizin ürettikleri ürün ve
sundukları hizmetlerin tanıtımı ve satışı yapılacaktır.
“KOOP’2017” ile esnafından çiftçisine, üreticisinden kadın
müteşebbisine tüm halkımızın bilinçlendirilmesi ve ortak iş
yapabilme
kültürünün
artırılarak
kooperatifçiliğin
geliştirilmesi, ülkemiz kooperatiﬂerinin ürettikleri ürün ve
hizmetleri toplu olarak sergilenecektir.

HEDEF

Temelinde işbirliği anlayışı bulunan, bireylerin ve toplumun ekonomik ve
sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıyan kooperatiﬂer, zaman içerisinde
değişen ihtiyaç ve şartlara göre ilke ve değerlerini yenileyen ve birçok ülkede
başarıyla uygulanan bir işletme modeli haline gelmiştir.
Hedeﬁmiz;
Yoksulluğun azaltılmasına, gelirin adil dağılımına, ülkelerin kalkınmasına sağlamış
oldukları katkılar nedeniyle 2017 Aralık ayında ülkemizdeki Kooperatifçilik modelinin
önemini vurgulamak adına Türkiye Kooperatiﬂer Fuarı”nın ikincisi gerçekleştirilecektir.
•
•
•

Kooperatiﬂer nedir ve ne yaparlar konusunda genel farkındalığın
arttırılması,
Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu ürünlere iç ve dış pazarlar bulunması,
Uygun politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması, oluşumunun desteklenmesi.

Bu hedeﬂere odaklanılmasıyla, kooperatiﬂerin gelişmesi ve ulusal ve küresel
kalkınmaya katkıları için güçlü bir temel kurulmuş olacaktır.
“KOOP’ 2017” ülkemize sosyo ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacak olup; toplumsal
refaha kooperatiﬂerin katkısının önemini vurgulayarak, kooperatiﬂer hakkında bilinen
yanlış anlamalar ve olumsuz görüşlerin ortadan kaldırılmasına vesile olacak, tüm birey
ve yöneticiler kooperatifçilik hareketinin hedeﬂerini, yararlarını ve gelinen noktayı daha
iyi kavramış olacaklardır.

FUARA NEDEN KATILMALISINIZ?

Kooperatifçiler 2017 yılında Ankara’da Buluşuyor
KOOP’2017 tüm sektörlerin kooperatif ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla
düzenlenecek olan profesyonel bir fuardır. Bu organizasyonun ana odak noktası
kooperatif işletmeler ve ilgili kuruluşların büyümesinin sağlanması, uygun ve
destekleyici ulusal politikaların teşviki ve bu sayede kırsal kalkınmayla birlikte yerel
ekonominin güçlendirilmesine katkı sağlamasıdır.

FUARA NEDEN KATILMALISINIZ?

• Kooperatifçilik sektörünün büyüme ve gelişmesinin desteklenmesi
• Ticari gelişime yol açmak yeni iş imkanlarının sağlanması ve
bağlantıların yapılması
• Yerel ekonominin desteklenmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlanması
• Son profesyonel trendlerin ve teknolojilerin sergilenmesi uygun ve
destekleyici ulusal politikaların teşvik edilmesi
• Kooperatif işletmeler ve kuruluşların gelişimine destek sağlanması
• Kırsal kalkınmanın geliştirilmesine destek verilmesi
• Yaşam şartlarının iyileştirilmesine, ekonominin güçlendirilmesine ve bu
sayede sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine imkan tanınması

PANELLER

Kooperatif ve kooperatifçiliğin öneminin belirlenmesi, ne yaparlar konusunda
genel farkındalığın arttırılması, uygun ve destekleyici ulusal politikaların
teşviki bu hedeﬂer doğrultusunda kooperatiﬂerin gelişmesi ve bu sayede
küresel kalkınma yollarının belirlenmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası
kamu, kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katılımları ile çeşitli paneller
düzenlenecektir.

KATILIMCI VE ZİYARETÇİ PROFİLİ

Katılımcı
• Ülke genelindeki kooperatiﬂer
• Tarım Satış Kooperatiﬂeri ve Birlikleri
• Tarım Kredi Kooperatiﬂeri ve Birlikleri
• Pancar Ekicileri Kooperatif Birliği
(Pankobirlik)
• Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatif Birlikleri
• Tarımsal amaçlı kooperatiﬂer
• Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬂeri
• Uluslararası Yabancı Ülke Kooperatif
Kuruluşları
• Tüketim Kooperatiﬂeri
• Kadın Kooperatiﬂeri
• El sanatları üretim ve satış
kooperatiﬂeri
• Yapı Kooperatiﬂeri
• Yayıncılık Kooperatiﬂeri
• Finansal Kooperatiﬂer
• Hizmet Kooperatiﬂeri

Ziyaretçi
• Kamu, kurum ve kuruluşları
• İthalat ve İhracatçılar
• Üniversiteler
• Toptancılar ve distribütörler
• Sivil toplum örgütleri
• Tüketiciler
• Süpermarketler
• Otel ve restaurantlar
• Medya, basın
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ORGANİZASYON HİZMETLERİ;
TANITIM VE DAVET
Fuarcılık sektöründeki tüm kurum ve kuruluşlara, ilgili
sektörün veya meslek gurubunun tüm temsilcilerine, İlgili
Bakanlıklar ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, İlgili STK’lar
ve tüm diğer meslek örgütlerine, yurt genelinde Valiliklere,
Belediyelere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, vs. tüm kurum ve
kuruluşlara tanıtım aﬁşleri gönderilerek Fuar ilan
edilecektir.

OF S

HOL-KOR DOR WC
MERD VEN

ANGORA SALONU

OD TORYUM G R

VIP KAPI G R

MERD VEN

MERD VEN BO LU U
YÜRÜYEN MERD.

ASANSÖR

ASMA KAT

YÜRÜYEN MERD.

Fuarlara davet edilecek olan ziyaretçilere göndermek üzere
Fuar davetiyeleri, Fuar açılışına davet edilecek olan
Protokol ve Vip davetliler için özel VİP DAVETİYELER
hazırlanacaktır.

OD TORYUM FUAYE

YÜRÜYEN MERD.

İnternet duyuruları, Basın ve Medya duyuruları, Tanıtım
Aﬁşleri, Billboard ilanları ile Fuar’ın duyurular yapılacak,
Toplu taşım yerleri, AVM’ler ve İnsanların toplu alışveriş
yaptıkları merkezlerde tanıtıcı el ilanları ile ziyaret amaçlı
halk duyuruları yapılacaktır.

2. KOOPERAT FLER FUARI CONGRESIUM FUAR ALANI
MALZEME G R

V P A IRLAMA

Ayrıca yabancı misyona ve muhtemel yabancı ziyaretçilere
ulaşılarak yabancı davetli organizasyonu yapılacaktır.

STAND HİZMETLERİ
STANDART STAND
Katılımcılarla yapılacak sözleşme dahilinde,
Organizasyonu yapan ﬁrma tarafından, standart
tip modüler stantlar kurulacak, tüm alanın
elektrik dağıtım işleri, her standa 3 m2’ye 1 adet
100 w spot ile aydınlatma, üçlü priz ile 220 V
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monofaz elektrik hattı (Ekstra elektrik kullanımı ve 380 Vtriphaze hat kullanımı
ayrıca ücretlendirilmektedir.) alınlık yazısı, genel aydınlatma, genel güvenlik
(fuarın açık olduğu saatlerde standının güvenliği katılımcıya aittir. Genel temizlik
hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir.) verilecektir.

ÖZEL STAND
Katılımcıların Özel Stand Talep etmesi durumunda, kurumsal kimliğine ve tercihine göre
özel stand tasarımı yapılarak, ihtiyaçları (TV –
Sunum için gerekli techizat vs.., oturma grubu
vb.) tespit edilir ve ﬁyatlandırması yapılır.
Özel Stand talep eden katılımcıların Fuar
başlangıç tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar
taleplerini iletmesi gerekmektedir.
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