
 

 

2018 Farmfair International Gelen Alıcı Programı 
 

Genel Bilgiler  
Alberta’nın Edmonton bölgesinde yer alan Northlands, Kanada’nın en eski ve en yerleşik tarım toplumlarından 
biridir ve Kanada’nın önde gelen tarım vitrini olan Farmfair International de dâhil birçok etkinlik düzenler. 
Genetik ve canlı hayvandan en yeni ekipmanlara kadar birçok farklı seçenek barındıran bu fuar, üreticiler ve 
endüstri için tek uğrak noktası niteliğinde bir pazardır. 

Gelen Alıcı Programı, nitelikli uluslararası et sığırı alıcılarına, önemli Farmfair International (FFI) etkinliklerine 
katılma ve Alberta’nın tarım üreticileri, ihracatçıları ve endüstri liderleriyle ağ kurma fırsatı sağlamaktadır. 
 
FarmFair International Fuarı zaman diliminde, gelen alıcı programına katılmayı planlayan nitelikli katılımcılar, 
ekonomik uçak bileti tutarının % 35si ve gün başına 125 $ CDN olarak karşılanmaktadırlar. Not: Eğer 2 veya daha 
fazla sayıda katılımcı aynı otel odasını paylaşırsa günlük karşılama oranı buna göre hesaplanır.Uygun 
değerlendirilen masraflar, uçak bileti, bagaj ücretleri, belirtilmiş FFI zaman dilimindeki konaklamaları kapsar. FFI 
dışındaki etkinlikler için düzenlemeler yapılabilir, ancak onay başvurusu zamanında talep edilmesi gerekir.  
 
Program katılımcılarına konakladıkları süre boyunca FFI fuar etkinlikleri, Uluslararası Resepsiyon, türe özgü 
etkinlikler, çiftlik ve endüstri turları gibi Uzatma Programları da dâhil olmak üzere, özel bir seyahat programı 
sağlanabilir. Kendi kendine rehberlik edilen bir tur öncesi seçeneği sunulacak ve ana program da 7-11 Kasım 2018 
tarihlerinde gerçekleşecektir.  
 
Ek olarak, tüm Gelen Alıcı Programı katılımcıları ve önceden kayıt olmuş Uluslararası FFI Misafirleri, şunlara 
benzer çeşitli avantajlardan yararlanacaktır: Ücretsiz fuar girişi, International AgBusiness Center üyeliği, FFI Ev 
Sahibi Otellerinde indirimli otel tarifeleri, seçkin çiftlik ve endüstri turları, özel etkinlikler ve daha fazlası!  
 

Başvuru Ölçütleri 
 Finansman için her çiftlik/işletmeden bir kişi seçilmeye elverişli olacaktır. 
 Programa ilk defa katılıyor olmak gerekir. 
 Başvuruda genel iletişim bilgileri, tür, baş sayısı ve genetik ilgisi (örneğin Angus embriyoları tedarik etme) 

ile programa neden katılmak istediğinize ilişkin bilgilere yer verilmelidir. 
 Seçilen alıcıların 23 Kasım 2018 tarihine kadar makbuzlarını ve raporlarını sunması gerekmektedir. Ek 

bilgiler, kabul sonrasında verilecektir. 
 

Başvuru Yolu: www.farmfairinternational.com adresindeki çevrimiçi kayıt kullanılabilir. 
Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2018. Seçilen katılımcılar, Eylül 2018 ortasına kadar bilgilendirilecektir.  
 

Sorunuz mu var? Lütfen irtibata geçin: 
Northlands Agriculture Department    Brianna Fraser & Charlotte Wasylik    
2693 Broadmoor Boulevard, Suite 132   Telefon: 780.471.7300     
Sherwood Park, AB, Kanada T8H 0G1    E-Posta:  international@northlands.com   
           3 Mayıs 2018 
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