
www.detaytasarim.com

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

07-15 Kasım 2016 / TÜYAP

03-06 Aralık 2015 / TÜYAP

Detay Tasarım Mimarlık ve Dekorasyon Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Şubat 2016

2000 yılında kurulan ve geleceğe emin adımlar atmaya devam 
eden Detay Tasarım, 2016 yılına başarılı bir giriş yaptı. 
Büyümeye giden ve bu yolda profesyonel hizmet veren 
firmamız Anonim Şirketi (A.Ş.) olmayı başararak, ismini 
sektörde bir adım daha ileri taşıdı. 
Size hizmet vermekten gurur duyuyoruz.. 

İSMOB 2016, 
Transist,
Plast Eurasia
ve dünya çapında 
benzer etkinliklere
genel bakış.

www.detaytasarim.com

Uluslararası 
İstanbul Mobilya Fuarı

ISMOB, Türk mobilya endüstrisinin en iyi örneklerini sergileyen ve 
200’e kadar ülkeye mal ihraç eden Türkiye’nin en büyük, dünyanın 
ise üçüncü büyük pazarıdır. Mobilya tasarımı ve kalitesiyle ünlü İtalya 
dahil olmak üzere bir çok ülkeye ihraç yapan ISMOB Türk mobilya  
endüstrisinin buluşma noktasıdır. 

Dünyanın her bir yanından 100’den fazla ülkenin katılımıyla ISMOB 
yeni iş fırsatları geliştirmektedir ve mobilya endüstrisinin merkezinde 
yer alır. Avrupadan, Orta Doğudan ve Afrika’nın birçok ülkesinden alıcı 
gruplarını ağırlayan fuara önemli bir ilgi vardır.

310.840 ziyaretçinin katılımıyla başarıya ulaşan 2015 fuarının ardından 
The Salone Internazionale del  Mobile, geniş yelpazesi ve üstün kaliteli 
ürünleriyle mobilyacılıkta en özel oldukları yeniden onaylandı.

Ayrıca bu fuar “Uluslararası Mobilya Aksesuarları Sergisini” ve 
“Uluslararası Banyo Sergisini” de içermektedir. 

Bir sonraki fuar 12-17 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

Lüksle eş anlamlı olan “Decorex International” uluslararası alanda, 400 tane 
özenle seçilmiş sergi katılımcılarımızın eşsiz koleksiyonundan en iyi ve en 
ilgi gören ürünleri keşfetmek için en doğru adres olmasıyla meşhurdur.

400’den fazla katılımcıyla “Decorex International 2015” tasarım dünyasından 
birçok ürünle eşsiz ve çeşitli bir koleksiyon oluşturdu.

Materyaller ve süreçle birlikte bu yılın gelecek mirası seçilmiş zanaatkarların 
ahşaptan cama, seramiğe, metale ve plastiğe uzanan geniş yelpazesiyle 
hazırladığı yeni çalışmaları vitrinine koydu. 

Bir sonraki fuar 18-21 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milan, Italy
global benchmark for the Home Furnishing Sector

London / England
FUTURE OF LUXURY

‘YATAŞ’
İSMOB 2016 İSTANBUL
Ocak 2016

International
Events in
ISTANBUL

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

Tekne, Deniz 
Ekipmanları ve 
Aksesuarları
Boat Show’da 
desteklene or-
ganizasyonlar 
‘‘International 
Federation for 
Boat Show 
Organizers (IFBSO)’’
ve ‘‘International 
Council of 
Marine Industry 
Associations 
(ICOMIA)’’ vb.

12-21 Şubat 2016

Seramik, 
Banyo, Mutfak
En yeni ürün ve  
teknolojilerinizi 
hedef kitleye 
gösterme imkanı..

23-27 Şubat 2016

Türkiye’nin Tek 
Motosiklet Fuarı
Motosiklet, bisiklet 
kulüplerinin ve 
derneklerinin de 
katkıda bulunduğu 
fuar

25-28 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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Son Projelerimiz.. 

At 2000
Exhibitions
Since 2000  
www.detaytasarim.com
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8th Transist Uluslararası Ulaşım 
Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı

Ulaşım teknolojileri üzerine yapılan Transist Uluslararası Sempozyumu 
ve sergisi tüm toplu ulaşım organizasyonlarını ülkemizde tek bir çatı 
altında toplamayı ve toplu ulaşım kültürünü ortak bir dil ve bütünlük  
duygusuyla popüler kılmayı amaçlar. Bu yıl 8.si düzenlenecek Transist 
Fuarının bugüne kadar 10 binlerce katılımcıya ev sahipliği yaptı. 

Sempozyumun her yıl farklı bir temayla yapılmasının yanı sıra 
alanında uzman yüzlerce konuşmacıyı ağırladı.

STIL EUROPE, 800 fuar katılımcısı ve 40.000den fazla profesyonel 
ziyaretçisiyle, malların ulaşımı, navlun sevkiyatı ve lojistik zincirine 
adanmış birçok yenilikçi ürünü ve servisi bir araya getirir.

Yeni servis sağlayıcıları arayan üretim, parakende satış ve dağıtım 
bölümünden ulaşım ve lojistik kullanıcılarının eksiksiz toplandığı bir plat-
formdur. 

Bir sonraki fuar 22-25 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Paris, France
International Week of Transport and Logistics

Intertraffic Amsterdam dünyanın her yanından profesyonellerin buluşmak 
için tercih ettiği bir platformdur. 2014 yılında 128 farklı ülkeden 27.000 
kişi tarafından ziyaret edilen bu etkinlik; alt yapı, trafik yönetmeliği, 
güvenlik ve parkla ilgili hızlı gelişmeleri takip etmek isteyenlerin 
katılmasının şart olduğu 2yılda bir düzenlenen bir platformdur. 

Bir sonraki fuar 5-8 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Amsterdam, Holand
infrastructure, traffic management, safety and parking

InterPlas Thailand sizlere daha büyük sunum alanlarıyla, daha çok 
markayla, üretime ve satışa dönük daha çok teknolojilerle ve geri 
dönüşüm projeleriyle, daha çok iş fırsatları sunacak.20 ülkeden 
350’den fazla marka ile yeni bir verimlilik düzeyini keşfederek,  endüstri  
sektöründen  17,000+ kalite alıcıları ile tanışın. 

Bir sonraki fuar 7-10 Temmuz  2016 tarihlerinde yapılacaktır.

China Plus 40 ülkeden 3200 sergi katılımcısı ve 120.000’den fazla 
ziyaretçisiyle bu endüstriler için ayrıcalıklı bir buluşma ve iş platformu 
oldu. Ayrıca bu endüstrilerin gelişimlerine büyük katkıda bulundu. 

Bir sonraki fuar 20-23 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

Bangkok, Thailand
Plastics and Petrochemical Manufacturing Machinery 
and Technology

Guangzhou, PR China
International Exhibition on Plastics and Rubber 
Industries 

25th Uluslararası
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

Plast Eurasia İstanbul hem katılımcı hem de ziyaretçi rakamlarıyla 
2015’de rekor kırdı. 53 ülkeden 1134 global şirket ve şirket temsilcileri 
100.00 m²‘lik bir alanda sunum yaptılar ve 8.269’u yabancı olmak 
üzere, toplamda 47.306 katılımcı sergide ağırlandı. 

Plast Eurasia İstanbul, Türk plastik endüstrisinin gelişiminde yol göster-
meye devam edecek ve 2016 global ticaret platformunda bir durak 
olacak. 

Sonraki fuar 7 ve 10 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Uluslararası 
Demiryolu, Hafif 
Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik 
Fuarı
3. büyük 
demiryolu fuarı 
olma özelliğini 
taşımaktadır

03-05 Mart 2016

Baskı ve Boyama
Boyarmade, Baskı 
Mürekkepleri, 
Pigmentler, 
Kimyasallar, 
Baskı ve Boyama 
Teknolojileri

10-12 Mart 2016

Fiera Milano 
Interteks tarafından 
düzenlenen 
fuarda, dünyanın 
önde gelen 
markaları aynı çatı 
altında toplandı..

10-13 Mart 2016

Kongre, Toplantı 
ve Etkinlik 
Ödülleri
sektörde hizmet 
veren kurum 
ve kuruluşlarda 
daha mükem-
mele ulaşma 
arzusu yaratmayı 
amaçlar..

16-18 Mart 2016

WIN 
AUTOMATION 
Fabrikaların 
ihtiyacı olan küçük 
kablolardan, büyük 
güç sistemlerine 
kadar gerekli tüm 
çözüm imkanlarını 
sağlayan fuar..

17-20 Mart 2016

Gıda Hizmetleri
Tedarikçi Fuarı 
Ev dışı tüketim 
sektörünün tek 
ihtisas fuarı..

23-26 Mart 2016

26-31 Ocak 2016 / TÜYAP

    All photos are from 
fairs’ official websites

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

Pazarlama Departmanı

ACE of MICE Fuarı’nda
size bekliyoruz..İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Hall No. C/105 

16-18 Mart 2016


