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Geleceğin Parçası Ol!

Endüstrinin Geleceğe
Açılan Kapısına Hoşgeldiniz

Değerli Sektör Temsilcileri,
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık olarak sektörün tüm paydaşlarına benzersiz fırsatlar
sunduğumuz WIN EURASIA fuarımızda 27. kez sizlerle buluşacak olmanın
heyecanını taşıyoruz. 10 - 13 Mart 2021 tarihleri arasında düzenleyecek
olduğumuz fuarımızda, dört gün boyunca dünyanın çeşitli coğrafyalarından,
binlerce sektör profesyoneli alıcı gruplarını, siz değerli katılımcılarımızla bir araya
getireceğiz.
İmalat sanayinin farklı bileşenlerini buluşturduğumuz CeMAT EURASIA, IAMD
EURASIA, Industrial Energy Systems EURASIA, Metalworking EURASIA,
SurfaceTechnology EURASIA ve Welding EURASIA fuarlarımız ile bu yıl da hem

katılımcılarımıza hem de ziyaretçilerimize yeni bir deneyim sunmaya devam
edeceğiz. “Sanayide Dijitalleşme” konsepti altında yaratıcı ürünlerin ve ileri
teknoloji alanındaki son yeniliklerin sergileneceği fuarımızda, endüstriyel
trendlerden haberdar olmak isteyen tüm sektör profesyonelleri için organize
ettiğimiz birbirinden keyfli ve eğitici seminer ve konferanslarımız da yer almaya
devam edecek.
Türkiye ekonomisinin büyüme ve ihracat hedefleri doğrultusunda, katma değerli
üretim yapan firmaların son teknolojilerinin sergileneceği “WIN EURASIA” 2021’in
de firmalarımızın ihracat performansına önemli katkılar yaratacağına olan inancımız
sonsuz.

WIN EURASIA 2021
GELECEĞİN PARÇASI OL!

Avrasya Bölgesinin
Lider Sanayi Fuarı

Tüm Sektör
Tek Noktada

Her yıl Avrupa ile Asya’nın
arasındaki köprü olan İstanbul’da
gerçekleştirilen WIN EURASIA 2019
fuarı, 20 ülkeden 1.376 katılımcı ve 111
ülkeden 77.403 ziyaretçiyi bir araya
getirdi.

6 ticari fuarın güçlerini birleştirdiği
WIN EURASIA, metal işlemeden
otomasyon teknolojilerine, elektrikelektronikten iç lojistiğe, yüzey
işlemeden kaynak teknolojilerine en
son yenilikleri bulabileceğiniz bir
etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Teknoloji Çağının
İpek Yolu

Sanayide Dijital
Dönüşüm

Dünyanın en hızlı gelişen
bölgelerinden birinde, uçakla
azami 3 saat uzaklıkta, 3 kıtanın
kesiştiği önemli bir stratejik
konumda, doğunun ve batının
360 derece imalat sanayii
sektörlerini bir araya getiren
benzersiz bir ticaret ortamı.

Salon 1’de yer alacak olan
Endüstri 4.0 Festival Alanı’nda
5G Özel Alanı, Smart 4.0 Akıllı
Üretim Hattı, WIN 4.0
Application Park, Digital
Factory-IIoT ve Forum Alanı
ziyaretçilere son teknoloji
üretim kanalları hakkında
bilgi sağlayacak.

WIN EURASIA’nın önemli bir diğer özelliği de yurtiçindeki işbirliklerini geliştirmesi
ve yerli firmalar arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmesi. Fuar alanımızda yerini alan
değerli katılımcı firmalarımızın bugüne kadar kullandığı bu verimli platformun,
2021'e de damgasını vuracağından hiç şüphemiz yok.
Dünyanın en büyük fuar organizatörü firmalarından Deutsche Messe’nin Türkiye
ofisi, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık olarak 27.sini düzenleyecek olduğumuz WIN
Eurasia’nın, siz değerli katılımcılarımızın da desteğiyle her yıl artan ziyaretçi
yoğunluğunun yanı sıra katma değerli yeni iş olanaklarına zemin oluşturmamızdan
dolayı da çok büyük mutluluk duyuyoruz.
“Geleceğin Parçası Olmak” isteyen tüm firmaları, sektöre beraber yön verebilmek,
Türkiye’yi hakettiği noktaya birlikte taşıyabilmek adına endüstriyel fuarcılık alanında
Avrasya’nın lider fuarı; 10 - 13 Mart “WIN EURASIA 2021” e davet ediyoruz.

Yüksek Katılımcı
ve Ziyaretçi
Memnuniyeti
WIN EURASIA 2019
ziyaretçilerinin %80’i karar
vericilerden oluşuyordu.
Ayrıca katılımcıların %90’ı,
ziyaretçilerin de %96’sı
fuardan memnun
olduklarını belirttiler.

Geleceği
Deneyimleme
İmkanı
Yabancı satın almacılarla
gerçekleşen İkili İş Görüşmeleri ve
Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi
kapsamındaki WINovation İnovatif
Ürün Yarışması, paneller,
seminerler ve ürün sunumları ile
Geleceğin Parçası Olma fırsatı.

Alexander Kühnel
Genel Müdür
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
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WIN EURASIA 2019

Rakamlarla

WIN EURASIA 2019

Katılımcı Görüşleri

Ali Osman Elmalı

Ziyaretçi

Katılımcı

20 Ülkeden 1.376 Katılımcı
2
w 11 salonda 33.110 m net stant alanı
w 4 Ülke pavilyonu;
w

111 ülkeden 77.403 ziyaretçi
w 37 ülkeden 467 uluslararası
w

Ümran Demirson
Protechnology - Kurucu

delegasyon grupları

Almanya, Çin, Güney Kore, Tayvan

Top 5 Uluslararası
Katılımcı Ülkeler

Elmalı Makine - Genel Müdür Yardımcısı
WIN Fuarı’na uzun yıllardır katılıyoruz, kendimizi tanıtma imkanı bulabildiğimiz bir fuar.
Gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçiler konusunda tatmin edici bir ziyaretçi miktarına
ulaşmış durumdayız. Özellikle Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Tacikistan, Özbekistan,
Romanya gibi ülkelerden ziyaretçilerle görüştük ve bunlardan Cezayirli
müşterimize satışımızı da gerçekleştirdik.

Bu sene WIN Fuarı’na katılmamızın en büyük hedeflerinden birisi ihracat
hedeflerimizi yükseltmekti. Açıkçası çok kalabalık ve güzel bir fuar geçirdik. Seneye
tekrar aynı fuarda yer almaktan mutluluk duyacağız.

Top 5 Uluslararası
Ziyaretçi Ülkeler
Zeynel Yılmaz
Mutlusan - Electric Satış ve Pazarlama Müdürü

Çin
Almanya
Tayvan
Güney Kore
İtalya

İran

Bu sene WIN Fuarı bizim açımızda da oldukça keyifli geçiyor.
Özellikle yurtdışından katılım anlamında ciddi bir efor sarfedilmiş.

Bulgaristan
Çin
Rusya
Almanya

Tolga Bizel
Mitsubishi Electric Turkey - Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme
Kıdemli Müdürü

Daralan ve sorunlar yaşayan bir markette çıkış yolu aramak için bu fuarın Türkiye’de
önemli bir aktivite olduğunu düşünüyoruz. Yeni potansiyel müşterilerimiz ve mevcut
potansiyel gördüğümüz müşterilerimizle bir araya geldik. Bu sene Endüstri 4.0 Festival
Alanı’nda yer alan özel standa da müşterilerimiz özellikle ilgi gösterdiler.

A. Ali ŞEN
INTECRO – CEO

Katılımcılarımızın
Görüşleri

%90 katılımcı memnuniyeti
%90 fuara tekrar katılacak
%82 ziyaretçi kalitesinden memnuniyet
%82 fuarı tavsiye ediyor
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Ziyaretçilerimizin
Görüşleri

%96 ziyaretçi memnuniyeti
%99 fuarı tekrar ziyaret etmeyi planlıyor
%91 fuarı tavsiye ediyor
%80 karar verici ziyaretçi

WIN fuarlarının ulusal ve uluslararası boyuttaki katılımcı ve ziyaretçilerine benzersiz
deneyimler yaşattığını düşünüyorum. Neredeyse her yıl katılan bir firma olarak
daha çok ve daha nitelikli uluslararası düzeyde firmanın, kamu otoritelerinin,
teknologların ve bürokratların katılımına daha fazla tanıklık etmiş olduk.

Can Demirel
TSM GLOBAL – Genel Müdür Yardımcısı

Bu fuarda gerek yerli gerek yurtdışından gelen müşterilerimize bütün ürün
donanımımızı sergileme fırsatı bulduk. Bu fuara değer veriyoruz mümkün olduğunca
geniş bir standla her seferinde bu fuarda yerimizi almak istiyoruz. Önümüzdeki
yıllardada bu fuarda mutlaka yer alacağız ve müşterilerimize ürünlerimizi daha iyi
sergileme fırsatı bulacağız.
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360 Derece

İmalat Sanayii

Yüzey
İşlem

Teknolojileri

Akıllı Şebeke Yönetimi
Güç Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Depolanması

Enerji Verimliliği

Yüzey Kimyasalları
ve Çözümleri
Endüstriyel Boya ve Kaplama Teknolojileri

Robotik
Kaynak
Otomasyonu
Kaynak Sarf
Malzemeleri

Teknolojisi
Akıllı Üretim Teknolojileri

Endüstriyel Otomasyon

Dijitalleşme

Hareketli
Sürücü Sistemleri

Basınçlı Hava
Kompresör

Taşıma ve Kaldırma

Lojistik 4.0
Akıllı Makine

Robot Teknolojileri
Depolama ve Yükleme
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Endüstriyel
Gazlar

Üretim Teknolojileri
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6 Fuar Tek Çatı Altında
IGEME‘nin (Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) raporuna
göre Türkiye‘nin ihraç ettiği imalat makinalarının başında metal
biçimlendirme tipleri geliyor. Bunlar makina ihracatının %77‘sini
oluşturuyor. 550 milyon dolar ihracat, 780 milyon dolar üretim
ve 1.3 milyar dolarlık kullanım hacmi barındıran sektör, Türkiye
ekonomisi için hayati öneme sahip. Günümüzde fabrikaların er ya
da geç kendilerini akıllı fabrikalara dönüştürmek için Endüstri 4.0
teknolojilerini benimsemeleri gerekiyor. Endüstri 4.0‘a geniş yer veren WIN EURASIA,
altındaki diğer önemli ticari fuarlar sayesinde katılımcılara piyasa trendleri hakkında
bilgi edinmek için bir platform sunuyor. Dikey sektörlerden daha fazla ziyaretçiye
ulaşmak Metalworking EURASIA fuar katılımcıları için daha kolay olacak.

IAMD EURASIA, akıllı, bağlantılı bileşenler ve çözümler için tam
kapsamlı bir endüstriyel otomasyon, iletim ve akışkan gücü
çözümleri temasını işleyecek. Büyüklüğü ve önemi sayesinde
IAMD EURASIA yatırımcılar ve karar vericiler için birincil platform
haline gelecek. IAMD EURASIA‘da inovasyonlarınızı etkin bir şekilde
sergileyebilirsiniz.

27. Uluslararası Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı

25. Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı

Yüzey işleme teknolojileri endüstriyel uygulamalar için giderek
büyük önem kazanıyor. Bugünlerde otomotiv, uzay, elektrik
mühendisliği gibi önemli sanayi kolları büyük oranda modern
yüzey işleme teknolojilerine dayanmakta olup medikal, mikro
teknoloji veya mikro elektronik gibi yeni sektörlerin ortaya
çıkmasına katkıda bulunmaktadır. SurfaceTechnology EURASIA,
yüzey işleme ve kaplama dahilinde tüm temel çözümlere
odaklanıyor. Fuar katılımcıları, temizlik, ön işleme, boyama, cila ve kaplama
sistemlerinden donanım ve yazılım çözümlerine kadar çok çeşitli bir ürün yelpazesi
sunuyor. SurfaceTechnology EURASIA katılımcısı olarak alıcı sektörlerle bir araya gelme
fırsatından yararlanacaksınız.

14. Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı

Günümüzde kaynak çok çeşitli malzemeler ve ürünler üzerinde
uygulanmaktadır. Malzemeleri birleştirmek için uygun maliyetli
ve sağlam bir yöntem olan kaynak, bina ve köprülerden
araçlara, bilgisayarlardan tıbbi cihazlara çok sayıda alanda
uygulanmaktadır. Welding EURASIA, en son teknoloji kaynak ve
kesme makina sistemleri ve yazılım çözümleri barındırırken, iç
pazara yönelik avantajlar da sunuyor. Welding EURASIA imalat
sanayisindeki tüm kilit sektörlere tek bir yerde ulaşmayı vaat eden en verimli etkinlik
olarak öne çıkıyor.

19. Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı

8

Enerji verimliliğine odaklanılmasıyla, sektör trendleri ve
sistematik çözümlere olan pazar eğilimlerinin daha iyi
yansıtılması hedefleniyor. Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı
ve depolanması, enerji yönetimi ve verimliliği konularında
sektörel yatırımlara yönelik şirket ve ürünleri biraraya getiren
Industrial Energy Systems (IES) EURASIA, geliştirilmiş konsepti
ile hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin deneyimlerine değer
katacak. Kablo teknolojileri, transformatörler, jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları,
elektronik komponentler, elektrik şalt malzemeleri, endüstriyel aydınlatma ve led
teknolojileri fuarın öne çıkan ürün grupları arasında yer alıyor.

21. Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı

Günümüzde endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları, entegre
üretim sistemleri ve sürekli büyüyen e-ticaret, intralojistik ve
antrepo yönetimi alanlarında daha esnek ve akıllı otomasyon
çözümlerine olan talebi artırmaktadır. Bu nedenle, Endüstri 4.0
ve Lojistik 4.0 birbirini tamamlayan önemli konular olarak fuarın
gündeminde öne çıkıyor. WIN EURASIA çatısı altında gerçekleşen,
Avrasya‘nın ilk ve tek malzeme elleçleme, tedarik zinciri yönetimi
ve intralojistik fuarı olarak öne çıkan CeMAT EURASIA, sizleri sektördeki son
gelişmeler ve yeniliklerin sergileneceği uluslararası bir platformun parçası olmaya
davet etmektedir.

19. Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı
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Ürün Grupları

27. Uluslararası Entegre
Otomasyon ve Hareketli
Sürücü Sistemleri Fuarı

z Malzeme elleçleme ve
kaldırma-taşıma ekipmanları

z Üretim, proses ve enerji
otomasyon sistemleri

z Tedarik zinciri yönetimi

z Robotik

z Depolama ve raf sistemleri

z Endüstriyel bilişim, donanım ve
hizmetler

z Depo alanları için otomasyonlu
çözümler ve konveyörler

21. Uluslararası Enerji,
Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Fuarı
z Yenilenebilir enerjilerden güç üretimi
z Konvansiyonel enerjilerden
güç üretimi
z Enerji depolama teknolojileri
z Kablolar ve kablo teknolojisi

z Üretim teknolojileri ve hizmetleri

z İzolatörler

z Plastik kutular, paletler,
paketleme sistemleri

z Yağlama sistemleri, makine ve
hidrolik yağları & parçaları

z Transformatörler ve transformatör
aksesuarları

z Lojistik bilişimi

z Akışkan gücü sistemleri ve aktarımı

z Lojistik ürün aksesuarları,
yedek parça ve tamamlayıcı
ürünler

z Pnömatik, hidrolik sistemler

z Kabinler, kablo yönlendirme,
alt dağıtım

z Dişli motorlar, tekerlekler ve dişli
sistemleri

z Baralar
z Anahtarlar ve şalterler

25. Uluslararası Sac İşleme,
Metal Kesme ve Şekillendirme
Teknolojileri Fuarı
z Sac levha, metal levha, yarı
işlenmiş, işlenmiş ürünler
z Şekillendirme teknolojileri
z İşleme teknolojileri
z Bağlama / ekleme teknolojileri
z Makina ekipmanları ve
komponentleri

14. Uluslararası
Yüzey İşleme
Teknolojileri Fuarı
z Yüzey işleme
z Yüzey işlem / mekanik
z Yüzey işlem / kimyasal
z Yüzey işlem / elektrokimyasal
z Boya, cila, kaplama malzemeleri
z Boya ve plastik kaplama sistemleri

z Tel boru ve profil

z Donanım-yazılım

z Taşıma-depolama sistemleri

z Mühendislik ve danışmanlık
hizmetleri

z Süreç denetimi / süreçte kalite
kontrol
z Donanım-yazılım

19. Uluslararası Birleştirme,
Kaynak ve Kesme
Teknolojileri Fuarı

imalat

19. Uluslararası
Taşıma, Depolama, İstifleme,
İç Lojistik ve Lojistik Fuarı

z Robotik kaynak otomasyon
z Plazma, punta, gazaltı, tozaltı,
lazer, MIG/MAG, TIG kaynak
makineleri
z Kaynak ağzı açma makineleri
z Kaynak dumanı ve toz emiş
sistemleri

z Kaynak telleri

z Kaynak elektrodları
z Kaynak sarf malzemeleri
z Gaz armatürleri
z Endüstriyel gazlar

z Doğrusal teknoloji

z Kondansatörler ve filtreler

z Sızdırmazlık teknolojisi, tahrik tek.
için yağlama sistemleri

z Güç kaynakları ve UPS

z Mühendislik ve danışmanlık
hizmetleri

z Dalgalanma ve yıldırımdan korunma

z El aletleri

z Aksesuarlar ve yan ürünleri

z Bina teknolojisi ve bina otomasyonu

z Katmanlı imalat

z Donanım-yazılım

z Test, ölçme ve kontrol teknolojisi

z Freze makineleri, torna tezgahları
ve esnek imalat

z Rulman
z Endüstriyel sensör ve görüntü işleme
z Sürüş sistemleri
z Test ve ölçü sistemleri

z Gelişmiş enerji verimliliği için
çözümler

z IoT ve yazılım çözümleri

z Enerji veri yönetimi

z Kişisel koruyucu donanımlar

z Endüstri 4.0 ve BT çözümleri

z Çevre teknolojisi, geri dönüsüm,
sürdürülebilir üretim

z Kompresor, basınçlı hava ve
vakum sistemleri

z Endüstriyel aydınlatma teknolojileri
ve ekipmanları

z Basınçlı hava filtreleri ve
kurutucuları

z Akıllı üretim sistemleri

z El aletleri

z Sac kalıp, plastik kalıp ve baskı

z Jeneratörler
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Özel Alanlar ve

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi

1
SALON

Digital Factory - IIoT

Digital Factory - IIoT Özel Alanı,
Endüstriyel IoT, Katmanlı Üretim,
dijitalleşme, dijital ikiz ve sanal
gerçeklik, Lojistik 4.0, endüstriyel
BT, yazılım ve donanım, üretim
mühendisliği ve hizmetleri gibi geniş
bir tematik yelpazeyi kapsamaktadır.

5G Özel Alanı

Sensörlerin, dijital ikizlerin ve cobotların
birbiriyle “konuştuğu” ve büyük veri
yığınları ürettiği günümüzde hızlı bilgi
paylaşımı çok daha önemli hale gelmiştir.
Yeni genişbant çözümleri ve ağ teknolojileri
ile ilgili son gelişmeleri
5G Özel Alanı’nda keşfedin.

1
SALON

Smart 4.0 Üretim Hattı

1

1

SALON

SALON

Endüstri 4.0 Forum Alanı

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi kapsamında
düzenlenen konferans ve forumlarımızda
Endüstri 4.0’dan BT çözümlerine, büyük
veriden siber güvenliğe her konuda bilgi
sahibi olabilirsiniz.

1
SALON

WIN 4.0 Application Park

SALON

MİB Salonları

SALON

ComVac EURASIA

ComVac, sektörü daha da ileriye taşımak
amacıyla, büyük tedarikçileri ve teknoloji
sağlayıcıları son kullanıcılarla bir araya
getiren eşsiz bir platformdur. Basınçlı
hava ve vakum sistemleri alanındaki en
son teknolojiler, özel ComVac Alanında
sergilenecek. Proses otomasyonu,
pnömatik sistemler ve çevre dostu
egzoz hava temizleme sistemleri fuarda
görücüye çıkacak.

SALON

12 14
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SALON

MAKİM Özel Alanı
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makim
manisa kalıp ve
makina imalatçıları derneği

Entegre üretim (sensörler, robotlar
ve otomasyon), gelişim ortaklıkları,
yeni hücre üretim konseptleri ve akıllı
tedarik çözümleri daha verimli ürünler
için kilit değere sahip. Akıllı üretim
çözümleri sektörü dönüştürmek için
inanılmaz bir fırsata sahip. Endüstri
teknolojisinin entegrasyonu ve
dijitalleşmesi gündemin zirvesindeki
yerini koruyor.
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Robot üreticilerini, BT sistemleri
entegratörlerini, Lojistik 4.0
çözümlerini ve endüstriyel görüntü
işleme sistemlerini bir araya getiren
WIN 4.0 Application Park, WIN
EURASIA 2019 ziyaretçileri için bir
merkez. WIN 4.0 Application Park,
akıllı kameralar, görüntü işleme
ekipmanları ve diğer dijital yenilikçi
çözümlerin sergilendiği bir vitrin
görevi görüyor.

Yerli makina üretiminin gelişmesinde katkılar
sağlayan Makina İmalatçıları Birliği ile imalat
sanayiinin tüm bileşenlerini bir arada sunarak,
sektöre yıllardır önemli hizmetler vermekte
olan WIN EURASIA arasındaki iş birliği
çerçevesinde, yerli makina üreticileri
ziyaretçilerle 12. ve 14. salonlarda bir
araya gelecekler.

Manisa MAKİM işbirliği
ile gerçekleştirilecek özel alan içerisinde
sac-makina kalıp ve baskı, mekatronik,
makina imalatı ve otomasyon sistemleri
üzerine çözümler üreten firmaların
ürünleri metal işleme holleri
içerisinde görücüye çıkacak.
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Panel ve Oturumlar

Industry 4.0 Festival Alanı

> 7,500

Forum, panel ve
oturum ziyaretçisi

Endüstri 4.0 Festival Alanı’nın ana
temaları 5G teknolojileri, sanal ürün
geliştirme, ürün yaşam döngüsü yönetimi
(PLM), kurumsal kaynak planlaması (ERP),
üretim denetimi, veri analizi, dijital tedarik
zinciri ve katma değerli üretim olarak
belirlendi. Ayrıca, bulut teknolojisi ve
sanayi güvenliği, yapay zekâ, makine
öğrenimi ve iletişimi (M2M), dijital ikiz,
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), VR
/ AR ve Büyük Veri Yönetimi, katmanlı
üretim ve dijital proses otomasyon
teknolojileri de Endüstri 4.0 Festival
Alanı’na katkı sağlıyor.
Ziyaretçiler, tüm hedef kitlelerine tek bir
çatı altında ulaşabilecek. WIN EURASIA
77.000’den fazla ticari ziyaretçiyi kendisine
çekiyor. Kısacası, Endüstri 4.0 Festival
Alanı en üst düzeyde CIO ve CTO karar
vericilerinin ziyaret ettiği özel bir
platform.
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>77,403

profesyonel ziyaretçi

>18,500

karar vericiyi kapsıyor

Geleceğin akıllı
üretim teknolojileri

Sahne sizin!

içerisinden

> %80

karar verici

Mükemmel bir platform
sunumunuzu bekliyor

Çok sayıdaki konferans ve forum etkinliklerimizden dilediğinizi seçerek, sizinle ilgili olan şirketlerle
yeni iş bağlantıları kurun ve Büyük Veri, kolaboratif robotlar ve dijital ikizlerden siber güvenliğe ve
bilgi işlem çözümlerine kadar her konuda bilgi alın. Üst düzey karar vericilerin yapacağı konuşmalar,
sektörün kalbinden iç görüler ve akıllı üretimi kullanma biçiminizi değiştirecek bakış açısı
kazandıracak. (Simultane tercüme sağlanacaktır.)

Ticarette Kazanın

Festival Alanı!

2019 yılında, B2B İkili İş Görüşmeleri Alanı Türkiye’nin
sanayi alanındaki en büyük B2B etkinliğine ev sahipliği
yaptı. 2021 platformunda da ekonomi önemli konulardan
biri olacak. Ulusal ve uluslararası bilgi işlem çözümleri,
Türkiye’nin önde gelen sanayi fuarında sunacakları IIoT
çözümleri için potansiyel alıcılarını bekliyor. Katılımcılar,
Endüstri 4.0, yani imalatın geleceği çerçevesinde tüm
değer zinciri için dijital iş platformlarını da görücüye
çıkaracak.
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Fuar Yerleşim Planı
WINovation
2019 Kazananı

Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri
teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla WIN EURASIA
kapsamında WINovation Yarışması düzenlenecek.
WIN EURASIA 2021 fuar katılımcıları ile Teknoparkların
bünyesine bağlı Start-up’ların katılımına açık olan
yarışma, yenilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı, özgün
tasarımlı projelerin vitrini olacak.

Ödüller
Birincilik ödülü:
Hannover Messe 2021 Fuarı’na
1 kişilik gidiş-dönüş uçak bileti ve
3 gecelik tek kişi konaklama
Yıl boyunca pazarlama aktivitelerinde
proje tanıtımı
İlk 3’e giren projeler:
WIN EURASIA 2022 katılım teşviki

Eş Organizatör
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Yarışma Konuları
Ürün inovasyonu
Hizmet inovasyonu
Tasarım inovasyonu
Teknoloji inovasyonu
Teknik altyapı inovasyonu
Çözüm inovasyonu
İş modeli inovasyonu
Organizasyon inovasyonu
Sosyal inovasyon
Çevre inovasyonu

İletişim:
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Ezgi Sonuç
Tel. +90 212 334 69 32
ezgi.sonuc@hf-turkey.com

Uluslararası
Taşıma, Depolama, İstifleme,
İç Lojistik ve Lojistik Fuarı

Uluslararası Entegre
Otomasyon ve Hareketli
Sürücü Sistemleri Fuarı

Uluslararası Enerji,
Elektrik ve Elektronik
Teknolojileri Fuarı

Salon 8-9

Salon 1-2-3-4-5-6

Salon 6-7

Uluslararası Sac İşleme, Metal
Kesme ve Şekillendirme
Teknolojileri Fuarı

Uluslararası
Yüzey İşleme
Teknolojileri Fuarı

Uluslararası Birleştirme,
Kaynak ve Kesme
Teknolojileri Fuarı

Salon 12-14

Salon 10

Salon 12

Özel Alanlar
Basınçlı Hava
ve Vakum
Teknolojileri
Özel Alanı

Salon 14

Endüstri 4.0
Festival Alanı

Salon 1
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Katılım

Dünya Çapındaki

Olanakları

Endüstriyel Etkinlikler

En az 12 m2 boş alan

Tip 1

Tip 2

Tip 3

x

x

x

x

x
x
x
x4
x1
x1
x1
x1
x1
x
x
x

Stand alanı (en az 12 m2)
ve paket stand
Yan ve arka bölmeler
Halı
Sandalye
Masa

x
x
x3
x1

Çöp kovası

ABD

Çin

■ DIGITAL
INDUSTRY USA

■ IAMD BEIJING
International
Trade Fair for
Integrated Automation,
Industrial IT, Power
Transmission and
Control

Your path in a
Connected World
■ HANNOVER
MESSE USA
North America’s
Stage For Industry
4.0

Almanya
■ HANNOVER
MESSE
Home of Industrial
Pioneers
■ PARTS2CLEAN
International trade
fair for industrial
parts and surface
cleaning
■ SURFACE
TECHNOLOGY
GERMANY
International
trade fair for
surface treatments
& coatings

Avustralya
■ CEMAT
AUSTRALIA
International
Trade
Fair for Materials
Handling/Intralogistics and
Logistics
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■ IARS WUHAN
IARS SOUTH CHINA
Trade show for
automation
and smart
manufacturing
■ LET - A CEMAT
ASIA EVENT
China International
Logistics Equiqpment &
Technology Exhibition
■ CHINA
INTERNATIONAL
FASTENER SHOW
The most commercially
valuable and influential
fastener show in China
■ IAMD SHENZHEN
International Trade Fair
for Integrated
Automation,
Industrial IT, Power
Transmission and
Control
■ INDUSTRIAL
AUTOMATION SHOW
International Trade Fair
for Production and
Process Automation,
Electrical Systems,
Robotics, Industrial
Automation IT &
Software and Microsystems Technology

CEMAT ASIA
International Trade Fair
for Materials Handling,
Automation Technology, Transport Systems
and Logistics
■

■ PTC ASIA
International Trade
Fair for Electrical
and Mechanical
Power Transmission,
Fluid Power, Compressed Air Technology,
Machine Parts, Bearings, Internal
Combustion
Engines and
Gas Turbines
■ COMVAC ASIA
International Trade Fair
for Compressed Air and
Vacuum Technology
■ CHENGDU
INTERNATIONAL
INDUSTRY FAIR
(Industrial Automation
Part)
■ SOUTH CHINA
INTERNATIONAL
INDUSTRY FAIR
(Industrial Automation
Part)

Endonezya
■ CEMAT SOUTHEAST
ASIA
International Trade Fair
for Materials Handling
and Logistics

İtalya

Rusya

■ INTRALOGISTICA
ITALIA
International Trade Fair
for Materials Handling/
Intralogistics and
Logistics

■ CEMAT RUSSIA
International Trade
Fair for Materials
Handling
and Logistics

Kanada
■ SOLAR
CANADA
Canada’s Largest Solar
Energy Exhibition and
Conference
■ CANWEA
Canada‘s Leading Wind
Energy Conference
& Exhibition

Meksika
■ SOLAR POWER
MEXICO
The first B2B Solar
Energy Trade Show in
Mexico
■ INDUSTRIAL
TRANSFORMATION
MEXICO
- a HANNOVER MESSE
event The new platform
for digital transformation and intelligent
manufacturing in
Mexico

Singapur
■ INDUSTRIAL
TRANSFORMATION
ASIA-PACIFIC
- a HANNOVER
MESSE event The no.
1 platform for digital
industry and intelligent manufacturing
in ASEAN

İnfo
1 x 1m kilitli bölme
Bar sandalyesi
Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
Elektrik prizi (monofaz)
Spot ışıklar (100W/3m²)

x
x
x

Türkiye
■ ICCI
International Energy and
Environment Fair and
Conference
■ HPKON
National Hydraulic
Pneumatic Congress and Fair

Tayland
■ SETA
Integrated Sustainable
Energy Solutions for Asia

STANDINIZI DİĞERLERİNDEN
AYIRAN ÖZEL TASARIM KONSEPTLER

INHOUSE Design, tüm yurtiçi ve yurtdışı fuar
katılımlarınızda yanınızda olmak için Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur.

INHOUSE Design Hizmetlerimiz:
Modüler stand tasarım ve uygulama
Maxima stand tasarım ve uygulama
Özel yapım stand tasarımı ve uygulaması
Ürün tasarımı
Mimari uygulamalar

Bilgi için:
Turhan Arun
Tel.: +90 212 334 69 00
turhan.arun@hf-turkey.com
inhouse.hmist.com.tr
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Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat 5-6,
34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul - TURKEY
Tel. +90 212 334 69 00
www.hmist.com.tr
info@hf-turkey.com
Yönetim
Alexander Kühnel / Genel Müdür
Belkıs Ertaşkın / Genel Müdür Yardımcısı
Proje Ekibi
CeMAT EURASIA & ComVac EURASIA
Saniye Atak / saniye.atak@hf-turkey.com
IAMD EURASIA
Sena Mengül / sena.mengul@hf-turkey.com
Haluk Sarıgül / haluk.sarigul@hf-turkey.com
Industrial Energy Systems EURASIA
Ceyda Alp / ceyda.alp@hf-turkey.com
Metalworking EURASIA
Baran Özdek / baran.ozdek@hf-turkey.com
SurfaceTechnology EURASIA
Hamit Özaras / hamit.ozaras@hf-turkey.com
Welding EURASIA
Derya Arslan / derya.arslan@hf-turkey.com
Endüstri 4.0 Festival Alanı & Digital Factory - IIoT
Murat Bayazıt / murat.bayazit@hf-turkey.com
Meriç Tahan / meric.tahan@hf-turkey.com

Mobil uygulamamızı indirmek
için QR kodlarını taratın!

Ücretsiz giriş bileti için:
win-eurasia.com
wineurasia
wineurasia

Bizi takip edin!
Destekleyenler

wineurasia

wineurasia
wineurasia

WINEURASIA

wineurasia

wineurasia
WINEURASIA
WINEURASIA win-eurasia
win-eurasia
wineurasia

wineurasia

WINEURASIA

win-eurasia
WIN EURASIA
WIN EURASIA

win-eurasia

WIN EURASIA
Destekleyen Dernekler

WINEURASIA

WIN EURASIA

Resmi
Havayolu

WIN EURASIA

Resmi Seyahat
Acentesi

AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

