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İstanbul Hırdavat Fuarı

Avrupa ve Asya’nın Birleştiği Noktada
Öncü Sanayi Etkinliği

Türkiye, stratejik konumu ve ticari vizyonu sebebiyle,
Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun tam merkezinde
üreticileri ve alıcıları kolaylıkla bir araya getirebilme
avantajı ile önemli bir buluşma noktasıdır.
2016 itibariyle 77 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye,
kendi başına gelecek vaat eden bir Pazar olmakla
birlikte, komşu ülkeler de göz önüne alındığında çok
büyük bir pazara ulaşma imkanı sunuyor.
Voli Fuar olarak bizler; Avrasya’nın en güçlü ve etkin
2. İstanbul Hırdavat Fuarını düzenlemek için tüm
hızımızla çalışıyoruz.
Uzun yıllara dayanan, başarılı organizasyonlarla dolu
geçmişimiz ve yine Voli Fuar olarak sahip olduğumuz
uluslararası sektörel yayın ve iletişim ağı ile birlikte
yürüttüğümüz etkin basın, medya ve pazarlama faaliyetleri ile katılımcılara ve ziyaretçilere yeni teknoloji
ve bilgileri paylaşabilecekleri eşsiz bir iş platformu
sunuyoruz.

Fuarımızda etkin sonuçlar alabilmeniz için; ziyaretçi
çalışmaları konusunda uzmanlaşmış ekibimizle hedef ülke& hedef sektör eşleştirmeleri yaparak doğru
ve sağlıklı bir iletişim yapısını oluşturuyoruz.
İstanbul Hırdavat Fuarı sektörün Türkiye’deki
spesifik anlamda tek organizasyonu olma özelliğini
taşıyor. Fuar, sektörün beklediği gerçek ticari bir
arenaya ev sahipliği yaparak, gerek iş hacminin
arttırılması gerekse yeni projelerin sunulması adına
eşsiz ve çok özel bir fırsat sunuyor.
Türkiye’nin yepyeni ticari platformu 2. İstanbul Hırdavat Fuarı’nda 15-18 Mart 2018 tarihinde İstanbul
Fuar Merkezi 9.10. salonlarda daha büyük alan,daha
geniş bir katılımla ve daha geniş zamanda gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başladık. sizleri de
yerinizi almaya davet ediyoruz.

Fuara Neden Katılmalısınız?
İstanbul Hırdavat Fuarı Fırsatlar
• Küçük ve orta ölçekli firmalar için dış pazarlara açılma imkanı.
• Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın alma yetkilileri ile buluşma fırsatı.
• Hırdavat sektörü profesyonellerinin yeni müşterilerle buluşabileceği en önemli satış ve tanıtım ortamı.
• Yeni pazarlar yeni hedefler.
• Yüksek iş hacmine anında erişim.
• Nitelikli ziyaretçi profili ile geniş networking alanı.
Aynı çatı altında tüm sektörü bir araya getirme imkanı sunan İstanbul Hırdavat Fuarı, endüstriyel yelpazesinde
daha geniş müşteri portföyüne erişim olanağı tanıyor. Üretim verimliliğini ve rekabeti artırmayı hedefleyen
Kobilerin, Türkiye’den ve çevre ülkelerden gelerek fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor.

İstanbul Hırdavat Fuarı 2017’den Notlar
• 29 ülke 69 ilden 5 bin 285 katılımcı.

3 gün boyunca toplamda 5 bin 285 ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Hırdavat Fuarı, sektörde iz bırakan bir
organizasyonla kapanışını yaptı. Azerbaycan, Kosova, İran, Bulgaristan yoğunlukta olmak üzere 29 ülkeden
misafirlerini ağırlayan fuara, yurtiçi illerinden de yoğun katılım gerçekleşti. Toplamda 69 ilden ziyaretçi
alan organizasyona en çok ilgi gösteren iller arasında; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Tekirdağ
yer aldı.

• Fuar sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine zemin hazırladı.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak üretici, ithalatçı, bayii ve tüketiciyi buluşturan İstanbul Hırdavat Fuarı’na Bursa Nalburlar Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Tire Esnaf Odası’ndan
özel alım heyetleri iştirak etti. Fuar, alım heyetleri ile katılımcıları bir araya getirerek sektörün gelişimi için
önemli iş birliklerine zemin hazırladı.

• İstanbul Hırdavat Fuarı tüm alanlarda tanıtıldı.

Voli Fuar, organizatörü olduğu İstanbul Hırdavat Fuarı ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları belirtti: “ Fuarın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir çalışma dönemine giren ekibimiz; aynı zamanda sektörel dergi yayıncısı olmamız nedeniyle bilgiye ulaşmakta zorlanmadı. Aylık periyotlarla yayınlanan
Nalbur Teknik dergisi, fuarın Ana Basın Sponsoru oldu ve hazırlık aşamasından itibaren fuarla ilgili her
türlü gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

• Tüm paydaşlar bir araya geldi.

Üreticiler, tüketiciler, satın almacılar, uygulamacılar, yurtiçi ve yurt dışı temsilcileri… Kısacası sektörün
tüm mensupları, Hırdavat Fuarı’nda bir araya geldi. İstanbul Hırdavat Fuarı, eğitici sunum ve aktiviteleri,
eğlenceli stant şovları ve katılımcı firmaların canlı performansları ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Elektrikli el aletleri, boya, iş güvenliği, aşındırıcılar, makine vb. bir çok alanda 70’e yakın katılımcı üst
ürün grubu ile ürünlerini sergileyen katılımcılar, yeni iş sezonuna da heyecan verici bir başlangıç yapmış
oldu.
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Katılımcı Ürün Grupları
• Elektrikli el aletleri ve aksesuarları
• Mekanik el aletleri ve aksesuarları
• Kaynak makinaları ve elektrotları
• Kompresör ve havalı aletler
• Hidrolik ve pnömatik el aletleri
• Aşındırıcılar
• Gaz armatürleri
• Sabitleyici hırdavatlar
• Yük kaldırma ekipmanları
• Ölçüm, test aletleri ve ekipmanları
• Tezgah ve montaj aletleri
• Saç levha işleme makinaları ve aksesuarları
• İnşaat makinaları, derz ve beton kesme makinaları
• Metal kesme aletleri
• Toz emme makinaları
• Zımba ve çivi makinaları
• Lazer aletleri ve ekipmanları
• Aşındırıcı ürünler
• Garaj ekipmanları
• Basınçlı yıkama makinaları
• Zemin temizleme makinaları
• Bağlantı elemanları
• Üfleyici ısıtıcılar
• Jeneratörler
• D.I.Y. (Kendin Yap) Ürünleri
• Motorlar
• Enerji ürünleri
• Boru işleme makinaları ve aksesuarları
• Otomotiv servisine yönelik alet ve ekipmanlar
• Kimyasallar ve yapıştırıcılar
• İnşaat ve endüstriyel borular
• İzolasyon, yalıtım ve tecrit malzemeleri

• Boyacı, sıvacı el aletleri ve çeşitleri
• Dekorasyon ve tamirat malzemeleri
• Hortumlar ve sulama malzemeleri
• Tesisat malzemeleri ve ekipmanları
• Su ve ısı sayaçları
• WC ve banyo aksesuarları
• Mantolama malzemeleri
• Alçı, alçıpan ve yardımcı ürünleri
• Su armatürleri
• Sanayi tekerleri ve kayışları
• El arabaları, kürekler, metreler
• Duvar kağıtları, dekorasyon profilleri
• Püskürtmeli boyama aletleri ve ekipmanları
• Yapı hırdavatları, kapı kolu ve kilit aksesuarları
• İş güvenliği ekipmanları ve iş elbiseleri
• Profesyonel kullanım amaçlı merdivenler
• Lüks hırdavat malzemeleri, mobilya ve kapı aksesuarları
• Elektrik malzemeleri
• Takım çantaları
• Metal, tel, boru, taş, cam, seramik, plastik işleme aletleri
• Tel ve zincir çeşitleri
• Bahçe malzemeleri ve tarım aletleri
• Bantlar ve strech film ürünleri
• Ankastre evyeler
• Ev ve temizlik gereçleri
• Muhtelif ve diğer nalburiye hırdavat ürünleri
• Sektörel dernekler
• Sektörel yayınlar
• Üniversitelerin ilgili bölümleri
• Konu ile ilgili ürün ve servisler
• Diğer

Ziyaretçi Profili
• Nalbur toptancısı, ara toptancı ve perakendeciler
• Hırdavat toptancısı, ara toptancı ve perakendeciler
• Yapı marketlerin satın almacıları
• D.I.Y. (Kendin Yap) sektörü yetkilileri
• Distribütörlük ve bayilik almak isteyen firmalar
• İnşaat firmaları ve müteahhit şirketler
• Isıtma, soğutma sektörü mensupları
• Yabancı yatırımcılar
• Sanayiciler ve endüstriyel iş kollarından yetkililer
• Tersane sektörü mensupları
• Makine üreticileri
• Sıhhi tesisatçılar
• Mobilya üreticileri
• Bahçe ekipmanları üreticileri ve ithalatçıları
• Savunma sanayi satın almacıları
• Ormancılık sektörü mensupları
• Havacılık sektörü mensupları

• Hobi ürünleri satıcıları ve alıcıları
• Mimarlar ve mühendisler
• Ustalar
• Küçük ve orta ölçekli atölyeler
• Tamirat, restorasyon ve dekorasyon profesyonelleri
• Otomotiv servisleri, imalat ve yedek parçaları
• Garaj ekipmanları üretici, bayi ve ithalatçıları
• Tarım sektörü mensupları
• Mermercilik sektörü yetkilileri
• Ticaret ve sanayi odaları yetkilileri
• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler
• Elektrikli ve mekanik el aletlerinin kullanıldığı diğer
sektörler
• Sektörel dernekler
• Sektörel yayınlar
• Diğer

Fuar Kataloğu
Fuar katılımcısı firmaların tanıtım bilgilerinin yer aldığı kitapçık hazırlanarak ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Tüm sektör mensuplarının masasında rehber niteliğindeki bulundurmak isteyeceği fuar kataloğu
bir sonraki İstanbul Hırdavat Fuarı’na dek, tüm sektörün kılavuzu olacaktır.

Etkinlikler
İstanbul Hırdavat Fuarı’nda katılımcı ve ziyaretçilerin yeni ürünler, son teknolojiler, sektörel gelişmeler ve
uygulamaları konusunda bilgi alabilecekleri seminerler ve farklı etkinlikler yer alacaktır. Bu çalışmalarla
ilgili duyurular fuarın web sitesinde yayınlanacaktır.

Davetlisiniz !
İstanbul Hırdavat Fuarı, nalbur ve hırdavat malzemeleri sektörüne hizmet veren tüm profesyonelleri buluşturacak bir organizasyondur. Sizi yeni ürünlerin sergilendiği, son teknolojilerin sunulduğu, sektörün gelişim,
yenilik ve uygulama örneklerinin sunulduğu İstanbul Hırdavat Fuarı’nın heyecanlı ve renkli dünyasına davet
ediyoruz. E- bileti online olarak web sitemizden ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Ana Basın Sponsoru
Nalbur Teknik Dergisi
10 yıldan fazla bir süredir nalbur ve hırdavat sektörüne ses ve
yön veren sektörün tek dergisi Nalbur Teknik, zengin içeriği ve
geniş dağıtım portföyüyle, üretici, ara toptancı, son kullanıcıları ve aynı zamanda satın alma yetkililerini buluşturmaktadır.
Yurtiçi ve yurt dışında dağıtılarak sektöre çözüm ortaklığı
sunan Nalbur Teknik Dergisi; Türkiye’de ki önemli bir eksikliği
gidermek için yola çıkan Voli Fuar’ın düzenlediği İstanbul Hırdavat Fuarı’nın ana basın sponsorluğunu üstlenerek sektöre
katkısınız ortaya koymuştur.

İstanbul Fuar Merkezi
Hakkında
İstanbul’u dünya fuarcılığının başkenti yapma amacıyla yola
çıkan ve Türkiye’nin en büyük fuar alanlarına sahip olan
İFM’de her yıl ortalama 100 fuar yapılmaktadır.
İDTM tarafından işletilen İFM’de düzenlenen ve her yıl
sayısız ziyaretçi çeken fuarlar vasıtasıyla binlerce firma yeni
pazarlar ve fırsatlarla buluşmaktadır. Kendi sektörlerinde
dünyanın en büyük fuarları arasında sayılan ve her sene
yurtiçi ve yurtdışından yüz binlerce ziyaretçiyi çeken SOLAREX İSTANBUL, SLEEPWELLEXPO, İSTANBUL METAL FUARLARI TRİO’SU (BORU – TEL – RULO FUARILARI) gibi
uluslararası fuarlar İFM’de düzenlenmektedir. Havaalanı ve çevre yollara yakınlığı, metronun merkezin içinden
geçmesi, çok geniş otopark alanlarının mevcudiyeti, çevre düzenlemeleri ve mükemmel alt yapısı İFM’yi cazip
merkezlerden biri haline getirmiştir.

Voli Fuar Hakkında
İlk organizasyonunu 1988 yılında Tekstil Makineleri Fuarı ile gerçekleştiren şirketimiz, fuarcılıktaki
110’un üzerinde profesyonel organizasyonu ve iş dünyasına sunduğu profesyonel çözümler ve etkin
sonuçlar nedeniyle sektörde haklı yerini alarak yakından tanınan bir şirkettir.

Künye
Fuar Adı: İstanbul Hırdavat Fuarı

Giriş Ücretleri:Sadece profesyonel ziyaretçiler

Fuar Alanı: İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı

kabul edilmekte ve davetiyesi olmayan ziyaretçilere

karşısı 34197 Yeşilköy / İSTANBUL

kartvizitleriyle kayıt yaptırarak ücretsiz giriş imkanı

Fuar Tarihleri: 15-16-17-18 Mart 2018

sağlanmaktadır. Bunun dışında ziyaretçilere giriş bilet

Ziyaret Saatleri: 10:00 – 18:00

bedeli 20 TL’dir.

Fuar Frekansı: Yılda bir kez

Fuar Kataloğu: 20 TL

Organizatör: VOLİ FUAR HİZMETLERİ A.Ş.
Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi B Bl. Kat:4
Güneşli – Bağcılar / İstanbul / Turkey

Tel: +90 212 604 50 50
Faks: +90 212 604 50 51
E- mail: info@voli.com.tr
Web: www.voli.com.tr

