


FUAR HAKKINDA
Türkiye'de sanayinin önemli sektörlerinden biri haline 

gelen beyaz eşya sektörü, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile iç pazarda 
yakaladığı başarıyı dış pazarlarda da göstermektedir.. Gerek 
sektördeki üretim gücü gerekse Avrupa, Ortadoğu, Asya ve 
Kuzey Afrika ülkelerine coğrafi yakınlığı nedeniyle sunduğu 
geniş pazar potansiyeli 152 ülkeye ihracat yapan ve dünyada 
önemli bir konuma ulaşan Türkiye, uluslararası düzeyde önemli 
fırsatlar barındırmaktadır.

Türk beyaz eşya üreticileri basit montaj hatlarıyla 
başladıkları imalat faaliyetlerini, bugün kendi tasarım ve 
teknolojilerini yaratacak, hatta dışarıya teknoloji transfer 
edecek düzeye getirirken, sektör aynı zamanda sıkı müşteri 
bağlılığına sahip güçlü markalar yaratmış durumdadır. Başta 
Avrupa Birliği olmak üzere dış pazarlarda varlığını güçlendiren 
sektör, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu, ve Asya pazarlarına ihracat 
içinde önemli bir konumda bulunmaktadır. 

Beyaz eşya ana ve yan sanayiinde Türkiye, dünyada 
önemli bir aktördür. Türkiye'nin bu alandaki üretiminin daha iyi 
değerlendirilmesi, sektör dış ticaretinin geliştirilmesi ve yeni 
ürünlerin tanıtımı için HEFI (Home Electronics Fair Istanbul) 
yıllık periyotta İstanbulda gerçekleştirilecektir.

İstanbul Fuar Merkezinde 9 ve 10 numaralı hollerde 
21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan HEFI 
ülkemizdeki bir çok sektörel yapı tarafından desteklenmektedir. 

Fuara özellikle ana sanayi için İran, Irak, Suriye, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan, Ermenistan, Suudi 
Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, 
Rusya, Bulgaristan, Arnavutluk,Polonya,Romanya,Cezayir, 
Mısır, Yunanistan, Kazakistan, Libya, Fas ve Özbekistan başta 
olmak üzere 25 ülkeden ve yan sanayi için başta Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere diğer üretici ülkelerden de alım heyetleri ve 
ziyaretçiler getirilmesi planlanmaktadır. 

Atis Fuarcılık A.Ş.'nin tecrübeli kadrosu son 25 yıl 
sürecinde geçmişteki şirket yapılanması ile Avrupa'da ki tüm 
ihtisas fuarlarına milli katılım organizasyonları dünzenlemiş ve 
buradaki tecrübelerini İstanbul'da yabancı ortak ile 2010 
yılında organize ettiği DOMOTECHNICA-ISTANBUL fuari ile 
taçlandırmıştır. 

Beyaz Eşya ve Yan Sanayi sektöründe önemli bir hub 
olan Türkiye, sektörün yıldızıdır. HEFI (Home Electronics Fair 
Istanbul) ile sektörün nabzı İstanbul'da atacaktır.

SERGİLENECEK ÜRÜNLER

Beyaz Eşya (Çamaşır Makineleri, Buzdolapları, Bulaşık Makineleri, 

Derin Dondurucular, Ankastre Setler, Ocaklar, Fırınlar, Izgara ürünleri, 

Davlumbazlar, Aspiratörler, Su Sebili, Kurutma Makineleri)

Küçük Ev Aletleri ( Elektrikli Mutfak Aletleri, Süpürgeler ve Halı 

Yıkama, Ütüler, Hava Temizleme ve Nem Alma Cihazları v.b. )

Isıtma ve Soğutma(Klimalar, Kombiler, Vantilatörler, Sofbenler, 

Termosifonlar, Sobalar ve Isıtıcılar, Hava Perdeleri,Portatif Soğutucular )

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri yan sanayi

Ev Otomasyonu (Akıllı ev sistemleri)

Tasarım, AR-GE ve Satış sonrası hizmetler

TV & Görüntü, Ses ve Kontrol Sistemleri

Foto & Kamera

Bilgisayar/Tablet & Telefon 

Elektronik Ev Aletleri, malzemeleri ve yan sanayi

Yayınlar, Yazılı-Sözlü-Görsel medya

KATILIM ÜCRETLERİ
BoŞ ALAN KATILIM ÜCRETİ

m2 Birim Fiyatı: 160 USD + KDV

Standlarını kendisi yapmak isteyen katılımcıların ödeyeceği bedele genel 
güvenlik, genel temizlik hizmetleri (elektrik bağlantısı ve stand içi temizlik hariç), 
fuar kataloğunda 1 sayfa yer ayrılması, fuarın basın-yayın organları ve açık 
hava reklamları ile tanıtımı boş alan ücretine dahildir.

STANTLI KATILIM ÜCRETİ
m2 Birim Fiyatı: 200 USD + KDV

3 metre yüksekliğinde stand konstrüksiyonu, her 12 m2 ye 1 adet danışma 
bankosu ve sandalyesi, 1 masa, 3 sandalye, 1 çöp sepeti, her 5m2 ye 150w 
gücünde 1 spot, alınlık yazısı, halı, genel güvenlik, genel temizlik 
hizmetleri(stand içi temizlik hariç) ve her standa 220 wolt/1kw/16 Amp elektrik ile 
fuar kataloğunda 1 sayfa yer ayrılması, fuarın basın-yayın organları ve açık 
hava reklamları ile tanıtımı standlı katılım ücretine dahildir.

FUAR ALANI
İFM (İSTANBUL FUAR MERKEZİ) - Yeşilköy / İSTANBUL

FUAR PLANI

ATİS FUARCILIK A.Ş.
+90 312 442 9002 / +90 312 442 90 96

www.atisfuar.com /  info@hefist.com


	Page 2
	Page 1

