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Dünya için üretenler
onu küçültüyorlar
Biz de onları;
‘İhracatın Yıldızları’nı
ödüllendiriyoruz.
Amaç, ihracatın geliştirilmesi
ve ülke ekonomisindeki
payının artmasını teşvik etmek.
Yarışmamıza katılın; hem siz kazanın
hem Türkiye kazansın!

Adres:
İhracatın Yıldızları 2012
‘GLOBUS’ Dünya Basınevi
100. Yıl Mahallesi
34440 Bağcılar-İstanbul
Bilgivebaşvuruiçin:
Tel: 0212 440 29 11
Faks: 0212 355 35 72
www.dunya.com
ihracatinyildizlari@dunya.com

YARIŞMA KATEGORİLERİ
HİZMET İHRACATI ÖDÜLÜ

A) DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ-SEKTÖREL DIŞ
TİCARET BAZINDA

Ulaştırma (navlun dahil), turizm, haberleşme,
inşaat, sigorta hizmetleri ile mali hizmetler,
bilgisayar ve bilgi hizmetleri, patent ve lisans
komisyonları, ticari ve ticaret bağlantılı diğer
hizmetler, finansal kiralama hizmetleri, çeşitli
teknik hizmetler, kişisel-kültürel ve eğitsel
hizmetler bu kategoride değerlendirmeye
alınacaktır.

İHRACAT PERFORMANS ÖDÜLÜ
İhracatını 2012 takvim yılı içinde nominal
olarak bir önceki yıla göre en fazla artıran
firmalar değerlendirmeye alınacaktır.
B) ÜRETİCİ-İHRACATÇI ŞİRKETLER BAZINDA

KREATİF ÜRÜN ÖDÜLÜ
Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ya da katma
değeri oldukça yüksek veya geleneksel
ürün-pazar konseptinin dışında ürün ihracatı
gerçekleştiren firmalar değerlendirmeye
alınacaktır.

YENİ PAZAR - PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ
Miktar ya da nominal ihracat geliri düzeyine
bakılmaksızın, en fazla sayıda ülkeye ihracat
gerçekleştiren veya herhangi bir ürünün ilk
kez ihracatını gerçekleştiren firmalar
değerlendirmeye alınacaktır.

DIŞ SERMAYELİ İHRACAT ÖDÜLÜ
Yabancı ülke kanunlarına göre yurtdışında
kurulmuş ve Türkiye’de ilgili Türk ticari
mevzuatına göre faaliyet gösteren yabancı
şirketler ile Türkiye’de yabancı yatırımcılar
tarafından kurulmuş veya iştirak edilmiş
sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasını
yabancı tüzel ya da özel kişilere ait şirketler
bu kategoride değerlendirmeye alınacaktır.

e-İHRACAT ÖDÜLÜ

İNOVASYON ŞAMPİYONU
Baz alınan yılda Yenilikçilik ve Ar-Ge
konusunda yaptığı çalışmalar ile ihracatta
fark yaratan firmalar, bu kategoride
değerlendirmeye alınacaktır.

MARKALI İHRACAT ÖDÜLÜ
Turquality desteğinden faydalanan ve bu
destek kapsamında yurtdışında Türk Malı
imajını güçlendiren firmalar, bu kategoride
değerlendirmeye alınacaktır.

TİCARET ELÇİSİ ÖDÜLÜ
Türkiye’nin ihracatçısını dış pazarlarda
destekleyerek etkinliğini artırmasını
sağlayan, yabancı misyonlar, dernekler,
elçilikler, ataşelikler bu kategoride
değerlendirmeye alınacaktır.
C) TÜM FİRMALAR İLE İHRACATA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ
KURUM VE KURULUŞLAR BAZINDA

ÖZEL ÖDÜLLER

Tanıtım, pazarlama, ve sipariş işlemlerinin
internet/e-ticaret platformları üzerinden
yapan firmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Seçici kurulun yapacağı değerlendirme ile
özel niteliği haiz faaliyetlerinden dolayı öne
çıkan firma, kurum ve kuruluşlar
değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
1-YarışmayaTürkiye’de kurulmuş ve en az son
iki yıldan bu yana faaliyette bulunan ihracatçı ve
üretici-ihracatçı firmalar katılabilir.
2-Yarışmada, firmaların 2012 takvim yılı içinde
gerçekleştirdikleri ihracat işlemleri
değerlendirmeye alınacaktır.
3-Ödüledeğer firmaların seçiminde
‘İHRACATIN YILDIZLARI’ Organizasyon
Sekreteryası’na, aşağıda belirtilen tarihe kadar
yapılan başvurular ve başvuruda bulananların
beyanları esas alınacaktır.

4-Firmalar, hangi ödül kategorisi için başvuruda
bulunduklarını, Organizasyon Sekretaryası’na
ödül başvuru formunu eksiksiz doldurmak ve
aşağıda belirtilen evrakları ibraz etmek suretiyle
yazılı olarak bildirileceklerdir.
5-Firmalar ihracatlarının tamamını ya da bir
kısmını Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden
gerçekleştirmiş olsalar bile, “B” kategorisine
(ihracatlarını kayıtlardan belgelemek suretiyle)
aday olabileceklerdir.

Ödüller

1-”B” kategorisinde dereceye girecek firmalara DHL
ExpressTürkiyetarafından, Türkiye’den yurtdışına
ücretsiz gönderi hakkı tanınacaktır.
Bu çerçevede
Birinciye 1.500$
İkinciye
1.000$
Üçüncüye 500$
tutarında gönderi hakkı verilecektir.
2-Her kategoride ödüle değer bulunan firma, kurum ve
kuruluşlardan Akbank bir sene boyunca ihracat
işlemlerinden ücret almayacaktır.
3-Her kategoride ödüle değer bulunan firma, kurum ve
kuruluşlara DünyaGazetesi 1 (bir) yıllık ücretsiz
abonelik hakkı verecektir.
4-Her kategoride ödüle değer bulunan firma, kurum ve
kuruluşlara Vodafone 12 ay boyunca “İş Ortağım Dış
Ticaret Destek Paketi’ni ücretsiz olarak verecektir.

ANASPONSOR

SUNAN

6-”B”kategorisindeki ödül ya da ödüllere aday
firmalardan ikinci aşama için değerlendirme
alınan aşama için değerlendirmeye alınanlar;
a)İlgili ürün ve-veya pazara ait ihracat kayıt
belgelerini (gümrük çıkış beyannamesi, döviz alım
belgesi, vb.)
b)Firmalarını tanıtıcı kısa bilgi notunu verilecek
tarihe kadar ‘İHRACATIN YILDIZLARI’
Organizasyon Sekreteryası’na ulaştıracaklardır.
7-Firmalar,birden fazla ödül kategorisi için
başvuruda bulunabileceklerdir.

Yarışmamıza katılın; hem siz
kazanın hem Türkiye kazansın!
Başvuru için
Adı Soyadı: ................................................................................................
Şirket Adı:..................................................................................................
Görevi: ......................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Tel No: ......................................................................................................
Faks No: ....................................................................................................

Katılmakistediğinizkategoriler:
J Kreatif Ürün Ödülü
J Yeni Pazar - Pazar Çeşitliliği
J Dış Sermayeli İhracat Ödülü
J Hizmet İhracatı Ödülü
DÜZENLEYEN

J e-ihracat Ödülü
J İnovasyon Şampiyonu
J Markalı İhracat Ödülü
J Ticaret Elçisi Ödülü
İLETİŞİMSPONSORU

