Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır?
Fuarın ilgili başvuru sayfasına gidiniz – Online Stand Application (bu örnekte
EUROGUSS 2018 fuarı kullanılmıştır).
Application without login data (Üyelik olmadan başvuru):
Giriş şifrelerini bilmeyen veya unutmuş olan yeni ve eski katılımcılar buradan giriş yapar. Tüm alanlar
doldurulmalıdır.

Application with login data (Üyeler için başvuru):
Giriş şifrelerini daha önceki fuara bağlı olarak etkinlik ekibinden alan eski katılımcılar buradan
başvurabilir. Bu şifreyle giriş yaptıktan sonra katılımcı bir önceki fuarla ilgili kaydının bir kopyasını
görür.
1 - 3 sayfalarında (stand space booking, list of products ve stand construction), katılımcı bir önceki
fuarın bilgilerini tek bir tıkla yeni başvuruya geçirebilir. Üyeler için başvuru formundan giriş yapıldığında
tüm iletişim bilgileri sistemde kayıtlıdır. Gerektiğinde katılımcı bu bilgileri doğrudan sistemden
güncelleyebilir.
Online stant başvuru sayfası ile online exhibitor shop sayfasına giriş şifreleri aynıdır.

Stand space booking (stant alanı rezervasyonu)

Bu bölümde katılımcı talep ettiği stant alanının boyutlarını girer (Type of stand). Stant alanı, ya
genişlik ve derinlik boyutlarını ya da toplam m2 alanı girilerek belirlenir.
İsteniyorsa, bu sayfada ayrıca sergilenecek ana ürün grubu belirtilmelidir (Main product group).
Elektrik, su, hava veya benzeri teknik bağlantı talepleri için ilgili kutucuk işaretlenmelidir
(Technical requirements). Stant yeri tercihleri ise boş kutuda yazılı olarak belirtilmelidir (ör. close
to the entrance veya next to company xx gibi).
Özel katılım şartları verilen linkten incelenebilir (Special Conditions for Participation).

List of products (ürün listesi)

Bu bölümde katılımcılar fuarda sergilenecek ürün ve hizmetlerini tanımlarlar. Her dil için (Almanca
ve İngilizce) kullanılabilecek kelime sayısı sınırlıdır, çünkü buradaki tanımlamalar doğrudan fuarın
yayın kanallarında (web sitesi, katalog vs.) yer alacaktır. Bu yüzden bu tanımları dikkatli yapmak
çok önemlidir. Bazı fuarlarda (bu örnekte olduğu gibi) bu bilgilerin girilmesi zorunludur, bu, kırmızı
yıldız işaretiyle belirtilmiştir.
Ürün ve hizmetler ayrıca ürün listesindeki (List of products) ilgili kategoride işaretlenmelidir.
Listedeki + işrareti tıklandiğında tüm alt başlıklar görüntülenebilecektir.

Stand construction (Stant yapımı)

Katılımcı bu sayfada stant tipini (stand variant) seçmelidir, ancak bu, o standın sipariş verildiği
anlamına gelmez. Bu yüzden işlemlerin devam edebilmesi için bölümün başındaki "PLEASE
NOTE:…" ile başlayan notun dikkate alındığına dair kutucuğa onay verilmelidir. Bu kutucuk kendi
standımızı kullanacağız, stant siparişi daha sonra verilecektir, henüz karar vermedik (Own stand,
Order of hire stand will be sent subsequently, Still not decided) gibi opsiyonlarda bile onaylanmış
olması gerekmektedir.
Sayfanın alt kısmında yer alan stant tiplerinden biri tıklandığında o stantla ilgili talep formu açılır. Bu
form bilgisayar üzerinden doldurulup doğrudan yine bu sayfanın başında yer alan Upload bölümünden
sisteme yüklenir.
Online stand configurator ile katılımcı stant tiplerini görüntüleyebilir ve sipariş edebilir.

Address: Contract address (Fatura adresi)

Başvuru için gerekli adresler “Address” bölümüne girilmelidir. Önce, sözleşmede yer alacak fatura
adresi (contract address) ve katılımcı listesinde yer aldığı şekliyle şirket adı (company name)
girilmelidir. Kırmızı yıldız olan tüm alanların doldurulması zorunludur. Katılımcının geldiği ülkeye göre
vergi numarası girilmelidir, bu alan ülke seçimi yapıldıktan sonra zorunlu hale dönüşür.

Katılımcı, vergi numarasını girmeden de işlemlerine devam edebilir. Bu durumda vergi no’sunun
girilmemesi durumunda sistemdeki mevcut KDV oranı uygulanacağını belirten alttaki uyarı
penceresi açılacaktır:

Başvuru tamamlandığında katılımcıya vergi numarasıyla ilgili hatırlatma e-postası gönderilir ve
numaranın girilmediği durumda faturanın %19 KDV eklenerek kesileceği bildirilir.
Eğer katılımcı vergi no’sunu beklenen formata uygun bir şekilde girmezse, işlemlerine yine devam
edebilecektir ancak girilen vergi no’sunun belirtilen ülke formatına uygun olmadığı, bu şekilde
devam edilsin mi şeklinde onay isteyen alttaki uyarı penceresini açılacaktır:

Katılımcının bilgileri toplandıktan sonra vergi no’sunun doğruluğu RUBIN sisteminde kontrol
edilmektedir.

Address: Correspondence address (Yazışma adresi)

Fatura adresi girildikten sonra yazışma adresinin de girilmesi gerekmektedir. Bunun için ya fatura
adresi kullanılabilir ya da fatura adresinden farklıysa yeni bir adres girilebilir.
Tüm yazışmalar burada belirtilen kişiyle yapılır. Fatura için farklı bir adres belirtilmediyse fatura da bu
adrese gönderilir. Fatura adresi farklıysa bu sonraki adımda da (Overview) girilebilir.
Formda ayrıca Genel Müdür adresi (Managing Director address) girme opsiyonu bulunmaktadır.
Gerekmiyorsa “Managing Director Address” kutucuğu seçilmemelidir.

Address: Address of Managing Director (Genel Müdür adresi)

Overview (Özet)

Tüm bilgiler girildikten sonra özet sayfasına (Overview) geçilir. Burada, katılımcının girdiği tüm bilgiler
tekrar özet şeklinde verilir. Herhangi bir değişiklik yapılması istendiğinde ilgili bilginin yanındaki
“Change” tıklanarak başvuru formundaki o sayfaya geri dönülür ve katılımcı burada değişiklik yapar.
Ayrıca, “Create addresses” tıklandığında katılımcı mevcut adreslerden farklı olarak yeni bir fatura,
yazışma veya Genel Müdür adresi daha girebilir.
Bu sayfada katılımcı isterse ilave dosyalar yükleyebilir (ör. stant tasarımı, salon planı vb.).
“Print” butonu tıklanarak başvurunun bir kopyası yazdırılabilir.
Başvuru formunu tamamlamak için Genel Katılım Şartları’nın (General and Special Conditions of
Participation) ilgili kutucuk işaretlenerek kabul edilmesi gerekmektedir. Bu, ayrıca NürnbergMesse’nin
kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bildirinin de (NürnbergMesse GmbH Data Privacy Declaration)
kabul edildiği anlamına gelir. Ancak tüm bu onaylar verildikten sonra başvuru “Apply Now”
butonu tıklanarak tamamlanmış olur.
Alt katılımcıların olması durumunda sayfada yer alan “co-exhibitors” bölümündeki “create” butonu
tıklanır ve katılımcı ilgili sayfaya yönlendirlir. Bu sayfalarda ana katılımcıya benzer şekilde ilgili alanlar
doldurulur ve başvuru tamamlanır.

Application of co-exhibitor (Alt katılımcı için başvuru)

Main product group (Ana ürün grubu)

List of products (Ürün listesi)

Address: Company name of co-exhibitor (Alt katılımcının şirket adı)

Address: Correspondence address co-exhibitor (Alt katılımcının yazışma adresi)

Overview co-exhibitor (Alt katılımcı başvurusunun özeti)

