
Detay Tasarım Mimarlık ve Dekorasyon

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.

www.detaytasarim.com

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
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K A S I M

Fuarlar aracılığı ile oluşan platformda her sektörden iştemler ürünlerini tüketici ile buluşturma 
fırsat elde ediyor. Ekim ayında gerçekleşen fuarlarda, gıda teknolojileri, ev eşyaları, mobilya 
sanayi ve ambalaj gibi çesitli pazarlarda hizmet veren firmalar yeni ürünlerini alıcılar ile 
tanıştırdı.

Müşterilerinizle tanışıp 
bağı bir ömür sürdürmek için
EN BÜYÜK FIRSAT

İNTERMOB
18th international 
furniture side industry 
& accessories

October 2015
TÜYAP / İSTANBUL
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At 2000
Exhibitions
Since 2000  
www.detaytasarim.com

More details about projects:    www.detaytasarim.com/projeler

ZUCHEX
27th International 
Housewares, Gift & 
Lifestyle Fair

October 2015
TÜYAP / İSTANBUL

Züchex 2015, 607 katılımcı ve 90 ülkeden 34.038 ziyaretçiye ev sahipliği etti. 
Fuar 01-04 Ekim tarihleri arasında Tüyap’ta gerçekleşti.  

Züccaciye, Cam Ürünleri, Seramik Sektörü profesyonellerini ve potansiyel alıcıları bir 
platformda toplayan fuar, uluslar arası yüksek katılımcı oranının yanı sıra güzel standlarla da 
ilgi çekti.

Home + Housewares Show, ev eşyaları 
endüstrisinde önde gelen profesyonel-
ler ile tanışmak için büyük bir fırsat. Her yıl 
60.000’den fazla profesyoneli Chicago’s 

state-of-the-art McCormick Place Fuar 
Merkezinde buluşturan fuar aynı zaman-
da oluşturduğu platformda iş yapmalarını 
sağlıyor.

Vivanti, Almanya’nın en iyi fuar merke-
zlerinden biri olan Dortmund Fuar Merkezi 
Westfallenhallen’de gerçekleşiyor. Ev, yemek, 
kırtasiye, gurme, takı ve çiçekçilik gibi farkli 

Hong Kong Trade Development (HKTDC) 
tarafından düzenlenen Hong Kong Houseware 
2015 Fuarı, sektöre ilgi duyanlar için mıknatıs et-

The Carrefour International du Bois 2 senede 
1 Park ‘La Beaujoire’(Nantes, Fransa)’da 

1968 yılından beri gerçekleşen, özgün ve ul-
uslar arası bir fuar olan Xylexpo, 24-28 Mayıs 
2016 tarihlerinde Fieara Milano Fuar Merkezinde 
gerçekleşecek. Mobilya Yan Sanayi ve ahşap 

sektördeki firmalara kendini ve ürünlerini 
tanıtma fırsatı veren fuar aynı zamanda North 
Rhine Westpali (NRW)’nin tek ticaret fuarı 
olma özelliğini taşıyor.

kisi yarattı. 115 ülkeden 28.000’den fazla alıcı fuar 
alanında buluştu.

gerçekleşiyor. %30’dan fazlası yabancı, 500’e 
yakın katılımcıyı ve 60 farklı ülkeden 10.000 
ziyaretciye ev sahipliği yapan fuar,  kereste, 
döşeme, parke, kaplama ve bu alandaki profesy-
enelleri bir platformada topluyor.

teknolojileri sektörüne ilgi duyanlar, 5 gün boyunca 
pazarın önde geleneleri ile tanışıp ürünleri incel-
eme fırsatı bulacaklar.

HOME +

HOUSEWARES 

SHOW 2015 

Chicago

29 ülkeden 897 marka INTERMOB 2015’te bir araya geldi. Rekor katılım ile 14 Holü tamamen 
kapladı. 51.958 m2’lil alana yayılan fuar, %4 artış gösterdi.
Reed Tüyap organizasyonunun yardımıyla 49 şehirden 5.700 mobilya üreticisi bir araya geldi.

 info@detaytasarim.com
+90 212 295 02 34

Hong Kong
HOUSEWARES 
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Aralık
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Aralık
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