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EURASIA
10. Salon
Yüzey İşleme Teknolojilerini WIN EURASIA
ile Keşfedin!
Ekonomik katılım avantajları

Avrasya'nın en büyük endüstriyel etkinliği

Hedef ziyaretçi gruplarına kolay erişim

Tüm imalat sanayisiyle tek noktada buluşma imkanı

ÜRÜN GRUPLARI
Yüzey İşleme
 Yüzey İşlem / Mekanik
 Yüzey İşlem / Kimyasal
 Yüzey İşlem / Elektrokimyasal
 Boya, Cila, Kaplama Malzemeleri
 Boya ve Plastik Kaplama Sistemleri
 Donanım-Yazılım
 Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri


146 ülkeden 75.368 ziyaretçi
1.800 katılımcı
Ziyaretçilerin Meslek Grupları
Üretici - %69
Proje / Sistem Entegratörü - %8
İthalat / İhracat - %7
Servis - %7
Toptancı / Distribütör - %4
Franchise / Aracı / Ajans - %2
Perakende - %1

win-eurasia.com

Uygun ve Yenilikçi Katılım Seçenekleri
WIN EURASIA fuarlarının 2018 yılı itibariyle
yenilenen içeriği, 360 derece imalat sanayiini bir
araya getirmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı
yatırımcıların ve satın almacıların yakından takip
ettiği WIN EURASIA fuarı, yepyeni iş fırsatları için en
doğru platform.
1000 m2'nin üzerinde alanı ve uluslararası
katılımcıları
ile
10.
Salonda
yer
alacak
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tarihleri arasında katılımcı ve ziyaretçilerini
ağırlamaya hazırlanıyor.
2019 yılında ilk kez katılım seçenekleri arasında yer
alacak “Dairesel Stant” ve “Vitrin Stant”
alternatifleri ile 3 - 10 m2 aralığında alanlarda açık
düzen stantlı ve stant masrafı dahil katılım ücretleri
ile fuar katılımınızda veriminizi maksimuma taşıyın.

Vitrin Stant
 3 m2 stant alanı
 Raf düzen, kanca asma düzen ve görsel sergileme imkanı
 Yüksek bar masa ve sandalyeleri
 Ana yürüyüş yolu üzerinde üst düzey görünürlük
Dairesel Stant
 3 firma ile paylaşımlı 30 m2 stant alanı
 Geniş sergi alanları
 Bağımsız depo alanı
 Karşılama bankosu ve yüksek stant imkanı
 Geçiş koridorlarında avantajlı konum

Yenilenmiş içeriği ile WIN EURASIA fuarında geç kalmadan yerinizi ayırtın!

KÜRESEL YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ETKİNLİKLERİ

Markanızı rekabetçi pazarlarda zirveye
taşımak için bizimle iletişime geçin.
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