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WIN EURASIA 2019’a Katılmak için 6 Neden 

Değerli Sektör Temsilcileri,  

Sizlerin de bildiği gibi, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık olarak 11 yıl aradan sonra 
sektör lideri 6 fuarımızı, yeniden tek çatı altında birleştirdiğimiz WIN EURASIA 
2018 ile sektöre damgasını vuran önemli bir başarıya imza attık.

Endüstri 4.0 çatısı altında imalat sanayiinin tüm bileşenlerini tek çatı altında 
buluşturduğumuz WIN EURASIA Fuarı’mızdaki bu önemli başarı hiç süphesiz 
sadece ziyaretçi rakamlarındaki artış ile değil, aynı zamanda fuar bünyesinde 
yaratmış olduğumuz katmadeğerli iş hacmiyle de doğrudan bağlantılı.
 
WIN EURASIA 2018 sırasında kalabalık koridorları görmek, katılımcılarımızın 
standlarındaki toplantı yoğunluğundan dolayı röportaj dahi verememiş olması, 
gerek HFT ailesi olarak, bizler için, gerekse katılımcılarımız açısından son derece 
mutluluk verici bir durum. Ancak katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin dört 
günlük fuar süresince yüzlerindeki mutluluk ifadesi ise hem şahsım hem de 
emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız için paha biçilemez!

Hepimizin bildiği gibi imalat sanayiinin geleceği Endüstri 4.0 teknolojisinde 
yatıyor. Her geçen yıl, yarattığı yeniliklerle sektöre ivme kazandıran WIN 
EURASIA, 14 - 17 Mart 2019’da da, Endüstri 4.0 çatısı altında 360 derece imalat 
sanayiine dair tüm bileşenleri, sektöre dair tüm yenilikleri bulabileceğiniz 6 
önemli gücü tek çatı altında buluşturacak.

İmalat Sanayii’nin kazandıran Fuarları; CeMAT EURASIA, IAMD EURASIA, 
Industrial Energy Systems EURASIA, Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology 
EURASIA ve Welding EURASIA, sektöre dair 360 derece bakış açısıyla Endüstri 4.0 
konsepti altında değerli ziyaretçilerimizi ve katılımcılarımızı geleceği beraber 
şekillendirmek üzere biraraya getirecek.

Bir fuardan çok daha fazlasını deneyimlemek, ancak en önemlisi “Geleceğin 
Parçası Olmak” için sizleri 26. kez gerçekleştireceğimiz Uluslararası “ WIN 
EURASIA” 2019 Fuarı’na davet ediyoruz!

1 Bölgenin En Büyük Sektör Etkinliği: Avrasya’nın her yıl gerçekleştirilen lider uluslararası 
sektör etkinliği olan WIN EURASIA fuarı, 22 ülkeden 1800 katılımcı ve toplam 146 ülkeden 75.368 
ziyaretçiyi ağırladı.

4
Sanayide Dijital Dönüşüm Trendleri: Sanal ürün geliştirme, ürün ömrü yönetimi (PLM), 
kurumsal kaynak planlama (ERP), üretim kontrolü, veri analizi, dijital tedarik zinciri ve katma değerli 
üretim Endüstri 4.0 Festival Alanı’nın ana temalarıdır. Ayrıca bulut teknolojileri, yapay zeka (AI), 
makine öğrenimi ve iletişimi (M2M), Nesnelerin İnterneti (IIoT), sanal gerçeklik (VR), artırılmış 
gerçeklik (AR) ve katmanlı üretim teknolojileri sektöre katkıda bulunmaktadır.

3
Teknoloji Çağının İpek Yolu: Dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden birinde, uçakla azami 3 saat 
uzaklıkta, 3 kıtanın kesiştiği önemli bir stratejik konumda, doğunun ve batının 360 derece imalat 
sanayii sektörlerini bir araya getiren benzersiz bir ticaret ortamı. 2017 yılında 157 milyar doları aşan 
ihracat ve 234 milyar doları aşan ithalat gerçekleştiren Türkiye’nin, 2023 yılına kadar dünyanın en 
büyük 12. ekonomisi olması bekleniyor. 

6
Geleceği Deneyimleme İmkanı: Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi, Endüstri 4.0 Festival Alanı ve 
devlet destekli Alım Heyeti Programı çerçevesinde gerçekleştirilen ve mutlaka görülmesi gereken 
konferanslar, seminerler, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal ve uluslararası etkinlikler ve 
geleceği şekillendiren özel tematik etkinlikler potansiyel alıcılarla bir araya gelmeyi garanti ediyor. 

2 Tüm Sektör Tek Noktada: 6 ticari fuarın güçlerini birleştirdiği WIN EURASIA, metal işlemeden
otomasyon teknolojilerine, elektrik-elektronikten iç lojistiğe, yüzey işlemeden kaynak
teknolojilerine en son yenilikleri bulabileceğiniz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

5 Yüksek Ziyaretçi ve Katılımcı Memnuniyet Oranı: WIN EURASIA 2018 ziyaretçilerinin %95’i 
çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve 2019 yılındaki fuarı ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti. 
Katılımcıların %90’ı da fuardan genel olarak memnun ayrıldı.
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Alexander Kühnel
Genel Müdür
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.



WIN EURASIA 2018 
Fuarlarının Başarısı 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek teknolojiye geçiş hedefi 
doğrultusunda son derece iyi organize edilmiş, önemli bir fuar.”

Dr. Faruk Özlü
Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ziyaretçilere Genel Bakış 
Top 5 Ziyaretçi Ülke 
• İran
• Ukrayna
• Almanya
• Bulgaristan
• Suudi Arabistan

Top 5 Ziyaretçi Sektör 
• Elektrik - Elektronik
• Makine
• Otomasyon
• Metal Sektörü
• Enerji

Top 5 Ziyaretçi Meslek Grubu 
• Mühendis
• Yönetici
• Teknisyen
• Planlama
• Satış

Kıtalara Göre Uluslararası Ziyaretçi Dağılımı 

Avrupa 35%

Afrika 18%

Amerika 2%

Asya 44%

Diğer 1%

Katılımcılara Genel Bakış 

Katılımcı memnuniyeti%90 Yeni iş bağlantısı memnuniyeti%80

Ziyaretçi kalitesinden memnuniyet%82 WIN EURASIA fuarını tavsiye ediyor%88

Fuarı tekrar ziyaret edecek%95
%85 Karar verici ziyaretçi oranıWIN EURASIA fuarını tavsiye ediyor%85

Ziyaretçi memnuniyeti%98

Rakamlarla
WIN EURASIA

Can Alpin ALBAYRAK / ALBA – Proje Müdürü

K. Serdar BOZKURT / Multitek - Satış Direktörü

Bizim için çok başarılı ve oldukça etkili bir fuar oldu. Birçok ülkeden, özellikle Amerika, Almanya, Fransa ve İtalya’dan 
ziyaretçilerimiz vardı. Gelecek yıllarda da WIN fuarlarına düzenli olarak katılmayı düşünüyoruz. Bunun firmamız için 
büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Arcangelo Di Pietro / Siegmund – Satış Direktörü

WIN EURASIA’ya ikinci defa katılıyoruz. Büyük ses getiren bu fuara bir kez daha katıldığımız için çok memnunuz. 2017 
ile 2018’i kıyasladığımızda iki fuarı birleştiren konsept çok başarılı oldu. Birçok uluslarası ve nitelikli ziyaretçiyle bir 
araya geldik. 

Gökhan YÜCEL / Phoenix Contact - Genel Müdür

WIN fuarlarına uzun yıllardır katılan firmalardan birisiyiz. Bu fuarda senelerdir müşterilerimizle buluşuyoruz. Geçen 
yıllar içerisinde ziyaretçi sayısının arttığını düşünüyoruz. Bu sene fuarların birleşmesi bir sinerji yaratmış ve müşteri 
sayısının artmasına sebep olmuş. Ayrıca katılımcı kalitesinde de bir artış olduğunu gözlemledik. 

Bu fuar, Türkiye’de makinalarımızı sergileyebileceğimiz en büyük fuar. Her geçen sene katılımın, talebin ve gelen 
katılımcı ve ziyaretçi kalitesinin artmasından son derece memnunuz. Gelecek fuarların daha da başarılı olacağını 
umuyoruz. 
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Kaldırma ve taşıma ekipmanları ve teknolojileri
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Sektörel Fuarlar
IGEME‘nin (Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) 
raporuna göre Türkiye‘nin ihraç ettiği imalat makinalarının 
başında metal biçimlendirme tipleri geliyor. Bunlar makina 
ihracatının %77‘sini oluşturuyor. 550 milyon dolar ihracat, 
780 milyon dolar üretim ve 1.3 milyar dolarlık kullanım hacmi 
barındıran sektör, Türkiye ekonomisi için hayati öneme 
sahip. Günümüzde fabrikaların er ya da geç kendilerini Akıllı 
Fabrikalara dönüştürmek için Endüstri 4.0 teknolojilerini 
benimsemeleri gerekiyor. Endüstri 4.0‘a geniş yer veren 

Otomasyon EURASIA ve Hydraulic & Pneumatic EURASIA 
etkinlikleri birleşerek 2018’de Entegre Otomasyon ve Hareketli 
Sürücü Sistemleri EURASIA (IAMD) Fuarı haline geldi. Bu 
birleşmenin arkasında sektörler arası işbirliği, ağ üzerinden 
düşünme ve dijital olarak entegre ürün trendleri ile ilgili 
gelişmeler yatıyor. IAMD EURASIA, akıllı, bağlantılı bileşenler 
ve çözümler için tam kapsamlı bir endüstriyel otomasyon, 
iletim ve akışkan gücü çözümleri temasını işleyecek. 

Kaynak Geleceğe Şekil Veriyor 

Günümüzde kaynak çok çeşitli malzemeler ve ürünler 
üzerinde uygulanmaktadır. Malzemeleri birleştirmek için 
uygun maliyetli ve sağlam bir yöntem olan kaynak, bina ve 
köprülerden araçlara, bilgisayarlardan tıbbi cihazlara çok 
sayıda alanda uygulanmaktadır. Welding EURASIA, en son 
teknoloji kaynak ve kesme makina sistemleri ve yazılım 
çözümleri barındırırken iç pazara yönelik avantajlar da 

Günümüzde endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları, entegre 
üretim sistemleri ve sürekli büyüyen e-ticaret, intralojistik ve 
antrepo yönetimi alanlarında daha esnek ve akıllı otomasyon 
çözümlerine olan talebi artırmaktadır. Bu nedenle, Endüstri 
4.0 ve Lojistik 4.0 birbirini tamamlayan önemli konular olarak 
fuarın gündeminde öne çıkıyor. WIN EURASIA çatısı altında 
gerçekleşen, Avrasya‘nın ilk ve tek malzeme elleçleme, tedarik 
zinciri yönetimi ve intralojistik fuarı olarak öne çıkan CeMAT 
EURASIA, sizleri sektördeki son gelişmeler ve yeniliklerin 

WIN EURASIA 2019, WIN markası altındaki diğer önemli ticari fuarlar sayesinde 
katılımcılara piyasa trendleri hakkında bilgi edinmek için bir platform sunuyor. Dikey 
sektörlerden daha fazla ziyaretçiye ulaşmak Metalworking EURASIA fuar katılımcıları 
için daha kolay olacak. 

Büyüklüğü ve önemi sayesinde IAMD EURASIA yatırımcılar ve karar vericiler için 
birincil platform haline gelecek. IAMD EURASIA‘da inovasyonlarınızı etkin bir şekilde 
sergileyebilirsiniz. 

sunuyor. Welding EURASIA imalat sanayisindeki tüm kilit sektörlere tek bir yerde 
ulaşmayı vaat eden en verimli etkinlik olarak öne çıkıyor. 

sergileneceği uluslararası bir platformun parçası olmaya davet etmektedir.

24. Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı

Yüzey işleme teknolojileri endüstriyel uygulamalar için giderek 
büyük önem kazanıyor. Bugünlerde otomotiv, uzay, elektrik 
mühendisliği gibi önemli sanayi kolları büyük oranda modern 
yüzey işleme teknolojilerine dayanmakta olup medikal, mikro 
teknoloji veya mikro elektronik gibi yeni sektörlerin ortaya 
çıkmasına katkıda bulunmaktadır. 
SurfaceTechnology EURASIA, yüzey işleme ve kaplama 
dahilinde tüm temel çözümlere odaklanıyor. Fuar katılımcıları, 
temizlik, ön işleme, boyama, cila ve kaplama sistemlerinden donanım ve yazılım 
çözümlerine kadar çok çeşitli bir ürün yelpazesi sunuyor. SurfaceTechnology EURASIA 
katılımcısı olarak alıcı sektörlerle bir araya gelme fırsatından yararlanacaksınız.

13. Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı

18. Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı

26. Uluslararası Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı

18. Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı

20 yıldır WIN EURASIA çatısı altında düzenlenen 
Electrotech EURASIA fuarı, 2019 itibariyle Industrial Energy 
Systems EURASIA adıyla gerçekleşecek. Yeni marka ile 
birlikte WIN fuarlarının odak noktası olan Endüstri 4.0 
teknolojisine bir köprü kurulması, sektör trendleri ve 
sistematik çözümlere olan pazar eğilimlerinin daha iyi 
yansıtılması hedefleniyor. Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı 
ve depolanması, enerji yönetimi ve verimliliği konularında 
sektörel yatırımlara yönelik şirket ve ürünleri biraraya 
getiren IES EURASIA, yeni ve geliştirilmiş konsepti ile hem katılımcıların hem de 
ziyaretçilerin deneyimlerine değer katacak. Kablo teknolojileri, transformatörler, 
jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, elektronik komponentler, elektrik şalt 
malzemeleri, endüstriyel aydınlatma ve led teknolojileri fuarın öne çıkan ürün 
grupları arasında yer alıyor.

20. Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı



Endüstri 4.0 Festival Alanı
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GELECEĞİN PARÇASI OL 
WIN EURASIA 2019, Geleceğin 
Sanayisini Görücüye Çıkarıyor 

11

Farklı fuarların tek çatı altında birleştirilmesi sayesinde bu yılki katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğunun olumlu 
şekilde gelişeceğini düşünüyoruz. Bosch Rexroth olarak son derece memnunuz. Özellikle farklı fuarların tek 
çatı altında birleştirilmesinin çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. 

Özellikle Türkiye’de Endüstri 4.0 konusuna ilgi çok yoğun. WIN fuarı çatısı altında 2018’de böyle bir Endüstri 
4.0 Festival Alanı’nın düzenlenmesini ve bunun konferanslarla desteklenmesini son derece olumlu buluyoruz. 
Biz de Bosch Rexroth olarak Endüstri 4.0 ile alakalı tüm çözümlerimizi fuardaki alanımızda tüm kullanıcılara 
sunma fırsatını yakaladık. Bundan dolayı çok mutluyuz. 

Kaya GÜNEŞ, Bosch Rexroth – Satış Koordinasyon, Bayi İlişkileri ve Pazarlama Müdürü 

Digital Factory - IIoT Özel Alanı, Endüstriyel IoT, Katmanlı Üretim, 
dijitalleşme, dijital ikiz ve sanal gerçeklik, Lojistik 4.0,  endüstriyel BT, 
yazılım ve donanım, üretim mühendisliği ve hizmetleri gibi geniş bir 
tematik yelpazeyi kapsamaktadır. 

Digital Factory - IIoT

Dijital Proses Otomasyonu, Endüstriyel IoT ile bütünleşerek dijitalleşmeyi 
hızlandırmaya devam ediyor. Dijital Proses Otomasyonu Özel Alanında, 
dijital proses otomasyonu, veri analizi ve ölçümü, bulut tabanlı hizmetler, 
bina otomasyon sistemleri, tesis mühendisliği, entegre ürünler, sürüş 
teknolojisi ve yepyeni çözüm ve hizmetler sergilenecek. 

Dijital Proses Otomasyonu 

Dünya sanayi devleri, Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle gerçekleştirilen fuarın özel alanlarında en son teknolojilerini 
sergilemek için birbirleriyle yarıştılar. Uluslararası şirketler, WIN EURASIA’da robot ve  otomasyon teknolojileri, BT 
çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını da sergilediler. Türk sanayicilerin gerçekleştirdikleri işbirlikleri 
ile teknoloji yatırımları ivme kazandı. WIN EURASIA’da Endüstri 4.0 Festival Alanını ziyaret edenler, otomasyon, 
dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından 
deneyimleme imkanı buldu. 

Entegre üretim (sensörler, robotlar ve otomasyon), gelişim ortaklıkları, 
yeni hücre üretim konseptleri ve akıllı tedarik çözümleri daha 
verimli ürünler için kilit değere sahip. Akıllı üretim çözümleri sektörü 
dönüştürmek için inanılmaz bir fırsata sahip. Endüstri teknolojisinin 
entegrasyonu ve dijitalleşmesi gündemin zirvesindeki yerini koruyor. 

Smart 4.0 Üretim Hattı 

Robot üreticilerini, BT sistemleri entegratörlerini, Lojistik 4.0 çözümlerini ve 
endüstriyel görüntü işleme sistemlerini bir araya getiren WIN 4.0 Application 
Park, WIN EURASIA 2019 ziyaretçileri için bir merkez. WIN 4.0 Application 
Park, akıllı kameralar, görüntü işleme ekipmanları ve diğer dijital yenilikçi 
çözümlerin sergilendiği bir vitrin görevi görüyor. 

WIN 4.0 Application Park

ComVac, sektörü daha da ileriye taşımak amacıyla, büyük tedarikçileri 
ve teknoloji sağlayıcıları son kullanıcılarla bir araya getiren eşsiz bir 
platformdur. Basınçlı hava ve vakum sistemleri alanındaki en son 
teknolojiler, özel ComVac Alanında sergilenecek. Proses otomasyonu, 
pnömatik sistemler ve çevre dostu egzoz hava temizleme sistemleri 
fuarda görücüye çıkacak. 

ComVac EURASIA

14. Salonu
Ziyaret

Edin!

 Forum Alanı ve Sunumlar
 Panel ve Özel Etkinlikler 
 Yeni Dijital Proses Otomasyonu Özel Alanı
 Yeni Smart 4.0 Üretim Hattı 

> 10.000 
karar verici

> 50
Yenilikçi Endüstri 4.0 çözümleri 

> 10% 
uluslararası ziyaretçiler 

> 75.368 
ziyaretçi
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WIN EURASIA 2018’de 
öne çıkanlar

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen çok sayıda konferans, forum, şirket ve ürün 
sunumları, paneller, kurumsal faaliyetler, özel temalı etkinlikler, kilit müşteri adayları ile toplantılar 
yapmanızı sağlayarak sizi ilk kez görücüye çıkan yeni ürünler ve teknolojik gelişmelerle ilgili 
bilgilendiriyor. Yenilikçi ve endüstriyel uygulamalar Endüstri 4.0 teması altında bir araya geliyor.

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi 

Önemli İş Bağlantıları

B2B İkili İş Görüşmeleri 

%51.2 Yabancı Ziyaretçi Artışı

ZVEI, Almanya’da bulunan elektronik ve elektro-teknik ekipmanları Alman üretim birliğidir. Bu yıl, Alman 
Pavilyonu’nun resmi temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Şalter panoları, sensörler veya optik ekipman gibi 
ürünlerle Almanya’dan 12 firma ile fuara katılıyoruz. Bu fuarda büyük bir başarı elde ettiklerini duydum. 2018 yılı 
fuar etkinlikleri gerçekten çok iyi. 6 farklı fuarın tek çatı altında birleştirilmesi büyük bir başarı. 

Fuarın koridorlarındaki trafik oldukça yoğun. Farklı konuların bir araya gelmesinin de önemli olduğunu 
kanaatindeyim. Endüstri 4.0 konusu Türkiye’de büyük bir öneme sahip. Sadece sensör veya otomasyon 
teknolojisi için değil, ayrıca kaynak ekipmanı ve benzer ekipmanlara yönelik makine sektörü için de önemli. 
Dolayısıyla burada bir araya gelen farklı üreticiler ve farklı kişilerle bu önemli konular üzerinde konuşma imkânı 
yakalıyoruz. 

Dr. Markus WINZENICK / ZVEI – Şalter Panoları, Kontrol Üniteleri, Endüstriyel Kontrol 
Sistemleri Bölüm Direktörü

Bu seneki WIN fuarında özellikle iki fuarın birleşmesi genel olarak ziyaretçi sayısı ve standımıza gelen ziyaretçi 
sayısı üzerinde etkili oldu. Endüstri 4.0’a dahil olan kişilerin sayısı ve çalışmalarımızı bu kişilere daha açık ve kesin 
bir şekilde anlatma şansı yakalamamız açısından çok verimli oldu. 

Kemal İLERİ / Durmazlar – Satış ve Pazarlama Direktörü 

Endüstriyel Etkinlikler 
Zirvesi ile Teknik Bilgi 
Aktarımı

Endüstri 4.0 Festival Alanı 

Ticaret Odaları ve diğer destekçilerle işbirliği içerisinde 
Anadolu Heyeti Grubu Programı kapsamında 40 farklı 
şehirden 107 farklı heyet 

Ulusal Heyetler 

Amman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Cezayir, İran, İsrail, Katar, Kosova, Lübnan, 
Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, 
Tacikistan, Tunus, Ürdün, Yunanistan’dan

Uluslararası Heyetler 



Katılım 
Olanakları 

STANDINIZI DİĞERLERİNDEN 
AYIRAN ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ 

INHOUSE Design Hizmetlerimiz: 
  Modüler stand tasarım ve uygulama  
  Maxima stand tasarım ve uygulama 
  Özel yapım stand tasarımı ve uygulaması  
  Ürün tasarımı 
  Mimari uygulamalar 

INHOUSE Design, tüm yurtiçi ve yurtdışı fuar 
katılımlarınızda yanınızda olmak için Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur.

Bilgi için: Turhan Arun +90 212 334 69 00 
turhan.arun@hf-turkey.com       inhouse.hmist.com.tr

En az 12 m2

1. SEÇENEK

Stand Alanı (En az 12 m2) ve Paket Stand:

     Yan ve arka bölmeler 

     Halı 

     3 adet sandalye ve 1 adet masa

     Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık 

     Elektrik prizi (Monofaz) 

     Spot ışıklar (100W/3m²) 

2. SEÇENEK

Dünya Çapındaki Endüstri, 
Enerji ve Lojistik Etkinlikleri 

15

Stand Alanı (En az 15m²) ve Özel Tasarım Paket Stand: 

Digital Factory - IIoT Özel Alanı

  Yükseltilmiş ahşap zemin 
  4 adet sandalye ve 1 adet masa 
  1 çöp kutusu 
  1 info desk 
  1 x 1m kilitli bölme 
  1 bar sandalyesi

  Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık 
  Elektrik prizi (Monofaz) 
  Spot ışıklar (100W/3m2)
  End. 4.0 Mini Rehber kaydı 

Stand Alanı (En az 16m²) ve Özel Tasarım Paket Stand: 

WIN 4.0 Application Park Özel Alanı

  Yükseltilmiş ahşap zemin  
  4 adet sandalye ve 1 adet masa 
  1 çöp kovası 
  1 info desk 
  1 bar sandalyesi 
  Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
  Elektrik prizi (Monofaz)

  Spot ışıklar (100W/3m²) 
  End. 4.0 Mini Rehber kaydı
  Hava bağlantısı  
  İnternet bağlantısı  
  2 ışıklı panel 
  1 saat forklift kullanım hakkı

Stand alanı (En az 12 m2) ve Özel Tasarım Paket Stand:

  Yan ve arka bölmeler 

  Halı

  4 adet sandalye ve 1 adet masa 

  1 çöp kovası 

  1 info desk 

  1 x 1m kilitli bölme 

  1 bar sandalyesi 

  Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık 

  Elektrik prizi (Monofaz) 

  Spot ışıklar (100W/3m²)  

3. SEÇENEK

14 15

Türkiye
İstanbul
■ ICCI

Almanya
Hannover 
■ HANNOVER MESSE
■ CeMAT

Stuttgart
■ SurfaceTechnology  
      GERMANY  
■ parts2clean

ABD
Şikago
■ HANNOVER MESSE USA
■ IAMD USA
■ Industrial Supply USA
■ SurfaceTechnology USA
■ ComVac USA

California
■ Hydrogen + Fuel Cells      
      NORTH AMERICA

Meksika

Leon
■ Industrial Transformation 
Mexico

Rusya 
Moskova
■ CeMAT RUSSIA

Endonezya
Jakarta
■ CeMAT SOUTHEAST ASIA

Çin
Şanghay
■ Industrial Automation Show
■ Industrial Supply ASIA
■ ComVac ASIA
■ PTC MDA ASIA
■ CeMAT ASIA
■ Metalworking and CNC 
      Machine Tool Show

Pekin
■ IAMD BEIJING

Şenzen
■ IAMD SHENZHEN

Wuhan
■ IARS WUHAN

Foshan
■ Metal + Tech

Guanco
■ LET – Logistics 
Equipment Technologies

Kanada
Calgary
■ CanWEA
■ Solar Canada

Avustralya
Melbourne
■ CeMAT AUSTRALIA

Singapur
Singapur
■ Industrial Transformation     
      ASIA-PACIFIC



        

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 
Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat 5-6, 34394 
Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul 
Tel.   +90 212 334 69 00 
Fax     +90 212 230 04 80 
www.hfturkey.com
info@hf-turkey.com

Yönetim 
Alexander Kühnel / Genel Müdür  
Belkıs Ertaşkın / Genel Müdür Yardımcısı

Proje Ekibi 

CeMAT EURASIA & ComVac EURASIA
Saniye Atak / saniye.atak@hf-turkey.com 

IAMD EURASIA 
Sena Mengül / sena.mengul@hf-turkey.com 
Haluk Sarıgül / haluk.sarigul@hf-turkey.com

Industrial Energy Systems EURASIA 
Ceyda Alp / ceyda.alp@hf-turkey.com 

Metalworking EURASIA 
Baran Özdek / baran.ozdek@hf-turkey.com

SurfaceTechnology EURASIA 
Hamit Özaras / hamit.ozaras@hf-turkey.com 

Welding EURASIA 
Derya Arslan / derya.arslan@hf-turkey.com 

Industry 4.0 & Digital Factory - IIoT
Murat Bayazıt / murat.bayazit@hf-turkey.com
Meriç Tahan / meric.tahan@hf-turkey.com

wineurasia WINEURASIA win-eurasia wineurasia WIN EURASIA

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) 
DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Destekleyenler

Destekleyen Dernekler Resmi Seyahat 
Acentesi

Resmi
Havayolu

AKDER
AKIŞKAN GÜCÜ 

DERNEĞİ
‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

TİCARET BAKANLIĞ
I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI


