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Katılımcı olarak sevkiyattan önce
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Göndericinizi seçin ve gönderinizi
ddp gönderin (delivered duty paid
-teslimat ücreti ödenmiş). Proforma
fatura gibi tüm gerekli belgeleri
sağlayın.

Nakliye ve sergi sigortası

5

Nakliye ambalajınızı dışını ve içindeki
ürünlerinizi iF hesabınızda verilen
etiketlerle etiketleyin

6

Lütfen gümrük işlemlerine dikkat
edin.

iF lojistik ortağı DHL Trade Fairs &
Events‘te başarılı teslimat

Tarihler
Kayıt

Erken başvuru son gün: 28 Haziran 2019
Standart başvuru son gün: 27 Eylül 2019
Uzatılmış başvuru son gün: 18 Ekim 2019

EORI numarası için başvur

1 Kasım 2019‘a kadar

Başvuruların jüri değerlendirmesi için nakliyesi

1 - 30 Kasım 2019
(DHL Trade Fairs & Events deposuna varış)

Bireysel montaj için tarihler
Motorlu araç teslimatı için tarihler

6 ve 7 Ocak 2020
20 Ocak 2020

Jüri değerlendirmesi

21 - 23 Ocak 2020

Bireysel sökülme tarihi
Motorlu araç alımı için tarihler

30 ve 31 Ocak 2020 jüri salonunda
24 Ocak 2020 jüri salonunda

Jüri sonuçları

Şubat ayında ilan edilecek

Başvuruların DHL Trade Fairs & Events
deposundan geri alındığı tarihler

10 Şubat - 29 Şubat 2020

Ödül töreni Berlin

4 Mayıs 2020

iF tasarım sergisi Berlin

2 - 10 Mayıs 2020
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Tüm başvurular 1 ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasında aşağıdaki
adrese teslim edilmelidir:
DHL Trade Fairs & Events GmbH
iF DESIGN AWARD 2020
Ulmer Strasse 2
30880 Hannover - Laatzen
Almanya
Telefon: +49.511.47562920
Email: ifdesign@dhl.com
Önemli Not:
1 Kasım 2019‘dan önce teslim edilen başvuruları kabul edemeyeceğiz.

1. Nakliye ve montaj ücretleri
Girişler herhangi bir kurye veya nakliye şirketi tarafından yukarıda belirtilen adrese gönderilebilir.
Tüm masraflar gönderen tarafından önceden ödenmeli ve gönderim iF için ücretsiz olarak
gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir şey ödemek zorunda olduğumuz gönderileri kabul etmeyi
reddedeceğiz. Alıcılar için ücretsiz olan gönderilere „teslimat ücreti ödendi“ veya „ddp“ denir.
Gönderim şirketinizden girişlerinizi bu yöntemle göndermesini talep edin.
Girişler önceden monte edilmiş veya kendi kendine montaj için hazır şekilde teslim edilmelidir.
Kendi kendine montaj hakkında daha fazla bilgiyi bu belgenin 8. maddesinde bulabilirsiniz.
Başvurunuzun montajını bir araya getirmek zorunda kalırsak, sizden saat başı 100 EUR ek ücret
talep edilir ve tarafınıza faturalandırılır.
İletişim Tasarımı ve Ambalaj Tasarım Kategorisi
Bu disiplinlerde, özellikle kayıt formunda iade talebinde bulunmadığınız sürece başvurular iade
edilmeyecektir. Başvuruların iadesi ile ilgili tüm nakliye ücretlerini ödemeniz gerekmektedir. iF size
iade edilmesi gereken giriş başına 30 EUR (artı KDV) bir taşıma ve depolama ücreti talep edecektir.

2. AB dışından gelen gönderiler için EORI numarası
AB‘ye bir şey gönderirseniz bir EORI numarasına ihtiyacınız olacaktır.
EORI numarası, AB‘ye bir şey göndermek isteyen şirketler için bir kimlik numarasıdır. Bu numara
olmadan, gümrük işlemleri mümkün değildir ve eğer sahip değilseniz, girişleriniz Alman gümrükleri tarafından durdurulacaktır. Ne iF ne de DHL Trade Fairs Events GmbH, EORI numaralarını veremiyor, çünkü resmi ithalatçı değiliz.
Şirketinizde halihazırda bir EORI numarası olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Aksi takdirde, lütfen Alman gümrükleri için sevkiyattan 3 hafta önce bir EORI numarası için
başvurunuz:
Bir EORI numarası isteyin
EORI numarası yalnızca bir defa başvurmanız yeterli olacaktır.
Ürünlerinizin AB ülkelerine gönderilmesinde tekrar kullanılabilir.
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3. Nakliye ve sergi sigortası
iF ve yüklenicilerimiz başvuruları taşırken azami özen gösterseler de, başvurular nakliye veya
kurulum sırasında zarar görebilir. Bu nedenle, gönderdiğiniz kayıtların her biri için bir taşıma ve
sergi sigortası yaptırmanızı öneririz.
Henüz bir nakliye ve sergi sigortanız yoksa buradan bir tane alabilirsiniz:
Sigorta formu

4. Girdilerin ve ambalajların etiketlenmesi
Tüm girişler ve nakliye ambalajları, giriş numarası ve kategori numarası ile açıkça etiketlenmelidir.
Gönderinizde birden fazla giriş varsa, tüm giriş kimlikleri ambalajın dışında listelenmelidir. Sizin için
etiketler hazırladık. Etiketleri indirme bağlantısını sağ taraftaki girişlerinizin yanındaki “my iF”,
“Girdiye genel bakış” bölümünde bulabilirsiniz.
Lojistik Etiket

5. Sevkiyat için herhangi bir lojistik firması seçebilir miyim?
Başvurularınızı göndermek istediğiniz bir lojistik firmasını seçebilirsiniz.
Lütfen lojistik şirketinin gümrük işlemlerini sizin için halledebildiğinden emin olun. Normal posta
hizmetinizi AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan gönderilerde kullanmayın. Lütfen profesyonel bir
nakliye firması kullanın. Lütfen, DHL Trade Fair & Events (TFE) sadece iF deposunun sahibi
olduğunu unutmayın. Seçtiğiniz lojistik şirketi, sizin için tüm lojistik hizmetleri yapmak zorunda
- aynı zamanda gerekirse gümrük işlemlerini de yapmak zorunda.
B üyesi olmayan ülkelerden sevkiyat
AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan her bir gönderi aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır:
n 2 Konşimento / Deniz irsaliyesi 2 kopyası (ayrıntılar için lojistik şirketinizden isteyin)
n 3 ticari / pro-forma faturası kopyası:
– Gönderi ürün açıklaması (“Nedir?” örn. TV, mikrodalga fırın)
– Her ürünün değeri (yalnızca gümrük amaçlı)
– Komple adres ve nakliye şirketi ile iletişim
Profesyonel bir forma fatura yapmak için çevrimiçi formumuzu kullanabilirsiniz.
Bu formu burada bulacaksınız:
Proforma fatura

6. Gönderim neden Alman gümrükleri tarafından
durduruluyor ve ne yapmalı?
Örneğin: Numune incelemesi, uygun şekilde beyan edilmemiş malların değeri, intihal şüphesi,
AB‘ye ithal edilmeyen ürünler / materyaller. Lütfen yiyecek, sıvı veya pil göndermeyin. Kategori
paketleme: Lütfen sadece boş paketler gönderin.
Girişleriniz gümrük tarafından durdurulursa, lojistik şirketinizin işidir, sorunu çözmek için girişleri
Almanya‘ya getirmek için ödeme yaptınız. Çözemezlerse, DHL TFE size yardımcı olabilir, ancak
ekstra para tahsil edecektir.
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7. Gönderimin gelip gelmediğini nasıl öğrenebilirim?
Lütfen, yukarıda belirtilen adrese gelmişse, girişi gönderdiğiniz lojistik şirketine sorun. Evet derlerse gönderinizin depomuza ulaştığından emin olabilirsiniz.

8. Kendinden montajlı ve motorlu taşıtlar
iF başvurulan ürünlerde herhangi bir derleme yapmaz. Montajlı bir başvuru yapılması gerekiyorsa,
doğrudan Hamburg, Almanya‘daki jüri salonuna gelebilir ve başvurunuzu birleştirebilirsiniz.
Ayrıca, jüri sonrasında girişi demonte etmek için tekrar gelmeniz gerekecek.
Bu sürece kendi kendine montaj denir.
Hatırlatma:
Bir başvuru için kendi kendine montajı seçerseniz, DHL TFE‘nin deposuna gönderemezsiniz.
Montaj için jüri salonuna geldiğinizde yanınızda getirmek zorunda kalacaksınız.
Jüri salonundaki alan sınırlı olduğu için, kullandığınız alanın uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Bu nedenle, kendinden montaj için başvurmanız gerekir. Bunu yapmak için, lütfen “iF”
deki giriş genel bakışına gidin, girişi seçin ve “Lojistik” sekmesinde kendi kendine (self-assembly ))
montaj kutusunu tıklayın. Kendi kendine toplantı için son başvuru tarihi 1 Aralık 2019.
Kendi montajım için “my iF” e kaydolduktan sonra, lütfen kat alanı ve yüksekliği de dahil olmak
üzere giriş ölçülerini service@ifdesign.de adresine gönderiniz. Çiziminize / eskizinize bağlı olarak,
iF kendi kendine montaj kaydınızın kabul edilip edilmediğine karar verecek ve sizin için yer
ayırtacaktır. Kendi kendine montaj için küçük ürünlere / girdilere (tablo sunumu) izin verilmez.
Yalnızca ürününüz çok hassassa veya kurulumu çok zorsa, kendinden montaj için başvurabilirsiniz.
Kendi kendine montaj için tarihler
Teslimat ve montaj: 6- 7 Ocak 2020, sabah 9 ve akşam 5 arasında. Söküm ve toplama: 30 ve 31
Ocak 2020, sabah 9 ve akşam 5 arasında. Lütfen bu tarihleri kullanmanız gerektiğini hatırlatırız,
daha önce veya sonra gelemezsiniz.
Motorlu Taşıtlar
Tüm araçlar (otomobiller, otobüsler, motosikletler vb.) Aşağıdaki tarihlerde, Hamburg,
Almanya‘daki jüri salonuna doğrudan iF masrafı olmadan gümrükten arındırılmış olarak teslim
edilmelidir:
Teslimat: 20 Ocak 2020, sabah 9 ile akşam 5 arasında.
Teslim alma: 24 Ocak 2020, sabah 9 ve akşam 5 arasında.
Kendinden montajlı ve motorlu taşıtlar için teslimat ve teslim alma adresi
Schuppen 52
Australiastraße 52 B
20457 Hamburg
Almanya
Kendiliğinden bir araya getirilmiş tüm başvurular, ödül verilip verilmediğine bakılmaksızın, jüri
sonrasında sökülüp tekrar toplanmalıdır. Bir başvuru alınmazsa, imha edilecek ve 100 EUR (artı
KDV) ödemek zorunda kalacaksınız.
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9. Jüri değerlendirmesinden sonra
Jüri değerlendirmesinden sonra iade nakliye için ayrıntılı bilgi içeren bir e-posta alacaksınız.
Başvurulan ürünlerin teslim alınması
Başvurular, gönderildikleri DHL TFE‘nin deposundan alınabilir (yukarıdaki adrese bakın).
Ürününüzü alamıyorsanız veya bunu yapmak için bir lojistik şirketi kiralayamıyorsanız, girişinizi
iade etmek için bir fiyat teklifi istemek üzere doğrudan DHL TFE ile irtibata geçebilirsiniz.
Teslim için tarihler
10 - 29 Şubat 2020
Ürününüzü almazsanız ve daha sonra imha etmeleri gerekiyorsa,
100 EUR (artı KDV) ücret ödemeniz gerekir.
Disiplinler İletişim ve Paketleme
Başvurunuzu geri almak istiyorsanız, çevrimiçi kayıt formundaki ilgili kutuyu işaretlemelisiniz. Bu
durumda, başvurunuzu yeniden kullanılabilir ambalajlarda göndermeniz gerekecektir.

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
iF Team
Telefon: +49 511 54224-224
service@ifdesign.de

