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Giriş 

Denizli tekstil ve konfeksiyon sektörü, şehrin ihracatında lokomotif sektör konumundadır. Tekstil ve 

konfeksiyonun en önemli alt sektörü ise ev tekstilidir. Dünyada ev tekstilinin güçlü merkezlerinden biri olarak 

bilinen Denizli, Türkiye’nin toplam havlu ve bornoz ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini, nevresim ihracatının ise 

yarıdan fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.  

Covid-19 salgını dolayısıyla iletişim kurma şekillerinde yaşanan değişiklikler göz önüne alındığında, her 

yıl dünyanın farklı noktalarında düzenlenen fuarların da bahse konu değişimden etkilendikleri görülmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Denizli İhracatçılar Birliği-Denizli Sanayi Odası işbirliğiyle; teknolojinin ve dijital 

dünyanın sunduğu fırsatlar çerçevesinde ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların katılımcı 

olarak yer alacakları dijital bir etkinlik düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  

Etkinlik sonucunda beklenen çıktılar şu şekildedir: 

- Denizli ev tekstili sektörünün tanıtımının yapılması, 
- Sektörün hedef pazarlardaki algısının güçlendirilmesi, 
- Fiziksel fuar şartlarının dijital ortama uyarlanması, 
- Denizli İhracatçılar Birliği üyelerinin dijital etkinlik kapsamında uluslararası ziyaretçilerle sanal 

standlarında görüşme gerçekleştirmesi, ürünlerinin tanıtımını yapması, 
 

Bu teknik şartname ile düzenlenecek olan dijital etkinliğinin detayları ile ilgili işin tanımı, beklenen 

çıktılar ve teklifin verilme şekline dair genel çerçevenin belirlendiği detaylar sunulmaktadır. 
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A. Teknik Bölüm – Hizmet Detayları 
 
A.1. İşin Tanımı ve Kapsamı 
 

Dijital etkinliğin temel amacı, ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların, fiziksel fuarın sanal 
ortama uyarlanmasıyla uluslararası alıcılar ile bir araya gelmesidir. 

 
Çalışma süresince tarafların devamlı olarak iletişimde bulunulması ve koordineli bir şekilde çalışılması 

gerekmektedir. 
 
A.2. Amaç ve Beklenen Çıktılar 
 

Dijital etkinlikten beklenen çıktılar şu şekildedir: 
 

- Etkinlik kapsamında belirlenecek hedef pazarlara ilişkin bilgi raporu, 

- Sanal stand hizmetlerinin sağlanması, (grafik, prodüksiyon, dijital iletişim, arayüz gibi alt değişkenlerin 

bu madde kapsamında sunulması beklenmektedir.) 

- Katılımcı firmaların ürünlerini tanıtabilecekleri video, katalog, görsel, içerik gibi hizmetlerin sağlanması, 

- Fuara ilişkin bilgilerinin yer aldığı müşteri ilişkileri yönetimi portalı, 

- Fuar içeriklerine, fuar bitiş tarihinden itibaren 2 aylık süre boyunca ücretsiz erişim imkânı, 

- Fuar öncesinde, esnasında ve sonrasında fuar kurulumu, yönetim desteği ve teknik desteğin 

sağlanması, 

- Hizmet alınacak firmanın veritabanına kayıtlı ziyaretçilere yönelik e-mailing hizmetleri, 

- Sosyal mecralarda içeriklerin, duyuruların ve paylaşımların yapılması, 
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A.3 Faaliyet Süresi 
 

Dijital etkinliğin Ekim 2020’de süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
 
A.4 Fiyat Teklifi 
 

Fiyat teklifinin minimum katılımcı sayısı olarak belirlenen 75 firma üzerinden, amaç ve beklenen çıktılar 
ışığında sunulması gerekmektedir. İlave katılımcıların olabileceği göz önüne alınarak, ilave her katılımcı için 
katılım tutarı fiyat teklifinde belirtilecektir. 

 
Fiyat teklifi dijital etkinlik kapsamında yapılacak çalışmaları, metodolojiyi, yurt dışında çalışılacak 

paydaşların bilgisini, sunulacak tüm hizmetleri içermelidir.  
 
Tekliflerin “TÜRK LİRASI” üzerinden verilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu şartnameye uygun 

olarak hazırlanacak fiyat tekliflerinizin “KAPALI ZARF” içinde 25.08.2020 Salı günü mesai bitimine kadar 
Denizli İhracatçılar Birliği UR-GE ve Dış İlişkiler Servisi’ne şahsen veya posta aracılığıyla teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

 
İşbu Teknik Şartname tam ve eksiksiz olarak tarafımızdan okunmuş ve anlaşılmıştır.  

 
Firma Adı: 
Vergi No: 
Firma yetkilisi, 
Adı – Soyadı 
İmza – Kaşe/Tarih: 

 


