
Detay Tasarım Mimarlık ve Dekorasyon 2015
A R A L I K

Fuarlar genellikle sektörün içinde olan veya sektöre ilgi duyan spesifik bir 
kesime hitap ederler. Ancak bu ay durum biraz farklıydı. 

Bu ay gerçekleşen fuarlar çocuktan yaşlıya, ev kadınından iş adamına/
kadınına, öğrenciden çalışana kısaca ayırt etmeksizin halkın her kesimine 
seslendi. İstanbul trafiğini kitleyecek kadar rağbet gören bu fuarlar, üretici 
ve tüketicinin tanışmasına vesile olmaya devam etti.

7’den 
70’e ...
Fuardayız

Ağaç ve Peyzaj Fuarı, 
İstanbul Kitap Fuarı,
Avrasya Ambalaj Istanbul
ve dünya çapında 
benzer etkinliklere
genel bakış.

www.detaytasarim.com

Son Projelerimiz

2000’den 
günümüze 
2000 
fuarda
www.detaytasarim.com

Daha detaylı bilgi için:   www.detaytasarim.com/projeler

“İSTANBUL 
MOBİLYA 
FUARI” İSMOB, 
TÜRK MOBİLYA 
SEKTÖRÜNÜN 
DÜNYAYA 
AÇILAN 
KAPISI…

Anne, Bebek, 
Çocuk Fuarı
hazır giyimi, 
aksesuar, mobilya, 
ev tekstili, bebek 
arabası, ve... 

12-17 Ocak 2016

13-17 Ocak 2016

www.detaytasarim.com

Interpack; yiyecek içecek tatlı, fırıncılık, kozmetik ve endüstri ürünleri 
sektörlerini barındıran, dünyanın en önemli ve en kapsamlı fuarlarından 
biridir. 

Dusseldorf, Germany
Processing and Packaing Leading Trade Fair

Frankfurt, her yıl ekim ayında Franfurt Uluslarası Kitap Fuarına ev 
sahipliği ediyor. Ziyaretçilerinin yaklaşık 10.000’inin Asya’dan geldiği 
Frankfurt Kitap Fuarı, katılımcılara büyük fırsatlar sunuyor.

Londra Kitap Fuarı Nisan 2016’da 45. Yılını kutluyor. Her yıl 25.000’e 
aşkın yayımcıyı ağırlayan LBF, 2016’da da görkemini sürdürecek.

Frankfurt, Germany
International Book Fair

London, England
International Book Fair

Ağaç VE Peyzaj Fuarı / Flower Show
26-29 Kasım 2015 / İSTANBUL Fair Center

Flower Show, her iklime uygun dış mekân, iç mekân, mevsimlik 
çiçeklerin yanı sıra üretim ve peyzaj uygulamaları esnasında 
kullanılan ekipmanların da sergilendiği, güzel çiçek kokularıyla 
insanları büyüledi.

2015 Kasım ayında 44 ülkeden 11,385 alıcı ve ülke dışında 1,232 
ziyaretçisi ile büyüsünün yanında büyüklüğünü de kanıtladı.

IFTF’de iş kurmak için bütün ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. Yeni ürünler, yeni 
fikirler, alet edevatlar ve daha fazlası…

Fuar, Kasım ayının ilk yarısında çiçekçilik sektörü adına muhteşem 
bir zaman diliminde gerçekleşti. Aynı zamanda 25 dakika uzaklıkta 
gerçekleşen FloraHolland Trade Fair ile aynı haftaya denk geldi.

Çiçekçilik sektörünün önemli fuarlarından B2B, 300 katılımcıyı, Ortadoğu 
ve Asya’dan birinci sınıf tüketici kitlesi ile bir araya geldi.

Geçen sene 47 ülkeden 3,505 ziyaretçisi olan fuar bu sene %56 artış 
gösterdi.

Vijfhuizen, Netherland
International Floriculture & Horticulture Trade Fair

DUBAI World Trade Centre
International Plants Expo Middle East

34th International 
İSTANBUL KİTAP FUARI
07-15 Kasım 2015 TÜYAP / İSTANBUL

34. İstanbul Kitap Fuarı 7-15 Kasım arasında Tüyap’ta gerçekleşti. 
Fuar, ünlü yazarlar ile tanışma fırsatı yarattı. 558.000 ziyaretçi 
sayısı ile %11 artış gönderen fuar, okulların yaptığı ziyaretin %10 
artış göstermesiyle öğrenci sayısı 140.000’e ulaştı.

AVRASYA AMBALAJ
İSTANBUL
KASIM 2015

21th International 
AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL 
22-25 Ekim 2015

Avrasya Ambalaj Fuarı, 22-25 tarihleri arasında 90 ülkeden ambalaj 
ve hizmet sektöründe hizmet verdiği 50.000’den fazla ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı. 

Davetlileri en güzel şekilde ağırlayan fuar, Printpack ve Sweet 
Tech gibi yeni özel bölümleri ile farklı segmentlerde başarı sağladı. 
Avrasya Ambalaj, Elite+ Programı kapsamında davetlilerine B2B 
toplantılar yapma fırsatı sundu.

Door & 
Door Hardware
Dünyanın her 
yerinden 175 
katılımcıya ev 
sahipliği yapacak 
olan fuar sizleri 
2000 adet son 
teknoloji ürün ile 
buluşturmaya 
hazırlanıyor.

14-17 Ocak 2016

International
Events in
ISTANBUL

CNR IMOB, 
Istanbul Furniture 
Fair son moda 
ev eşyaları ve 
mobilyalarla 
sizleri bir araya 
getirecek…

26-31 Ocak 2016

East 
Mediterranean 
Tourism and 
Travel Exhibition 
En büyük turizm 
fuarlarından biri 
olan Emitt, 80 ülk-
eden katılımcı ve 
ziyaretçiyi aynı çatı 
altında toplayacak.

28-31 Ocak 2016

underwear 
hosiery Fair 
son moda iç 
giyim, ev ve plaj 
kıyafetlerini sizler 
ile tanıştıracak.

04-06 Şubat 2016

Avrasya’nın 
metal işleme ve 
biçimlendirme 
fuarı olan WIN 
EURASIA 
Metalworking, 
yüzey işleme 
teknolojilerine 
ve metal işleme 
süreci zincirine 
kompakt bir bakış 
olanağı sağlıyor.

11-14 Şubat 2016

Boat, Marine 
Equipment and 
Accessories
supported by 
the International 
Federation for 
Boat Show 
Organizers (IFBSO)
and International 
Council of 
Marine Industry 
Associations 
(ICOMIA) & ...

12-21 Şubat 2016

Ceramic, 
Bathroom,
Kitchen Fair
Home to the 
latest designs 
and technological 
innovations of 
leading global 
brands.

23-27 Şubat 2016

Flooring 
services,
Stage, podium, 
screen, 
head table etc.
Registration, 
office 
construction,
lounge
Shell scheme 
booth services,
Signage and 
printing 
services

Congress 
Services

www.detaytasarim.com
+90 212 295 02 34     

www.detaytasarim.com
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Detay Tasarım; fuar standı, mağaza, showroom,  ürün teşhir standları ile 
mağaza üniteleri ve konseptleri başta olmak üzere yurt içi/yurt dışı fuar 
organizasyonu ve iç dekorasyon konularında profesyonel hizmet sunan Detay 
Tasarım Mimarlık; proje, üretim ve uygulama,  baskı ve grafik işlerini kendi 
bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Bakır ve 
Pirinç Sanayiciler Sitesi, Karanfil Sokak, 
No: 18 Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 212 295 02 34     
Fax: +90 212 295 02 89    
info@detaytasarim.com

Emballage ve Mutention Fuarları ALL 4 PACK’in çatısı altında buluşuyor. 
Fuar, büyüyen ürün zincirini birleştirmek yerine bu iki fuarda kendilerini 
gösterme fırsatı sunuyor.

96.000’den fazla ziyaretçi ve 1570 katılımcı fuar alanında bir araya geldi.

Paris, France
The Global Marketplace for Packaging, Processing, 
Printing and Handling.


