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WIN EURASIA 2018
“Birlikten Kuvvet Doğar”

WIN EURASIA 2018’e Katılmak İçin 5 Neden
Değerli Sektör Profesyonelleri,
Hannover Fairs Turkey adına fuar katılımcılarımızdan ve ziyaretçilerimizden gelen
yoğun talep üzerine 6 büyük gücümüzün nihayet bir araya geldiğini duyurmaktan
gurur duyuyorum. Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding
EURASIA, IAMD EURASIA, Electrotech EURASIA ve CeMAT EURASIA etkinlikleri 15 - 18
Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da WIN EURASIA çatısı altında gerçekleşiyor.
Bölgede her yıl gerçekleştirilen lider ve en büyük uluslararası etkinlik olan WIN
EURASIA sektör mensupları için benzersiz bir fırsat olup, gerek arz gerekse talep
bakımından birbiriyle bağlantılı 6 ticaret fuarını kapsayarak imalat sektörüne 360
derece bir bakış sunuyor. Etkinlik kayda değer bir sinerji yaratarak imalat süreçlerinde
birbiriyle bağlantılı tüm ürün ve hizmetleri tek noktada bir araya getiriyor. Bunlara ek
olarak, ziyaretçilere ve fuar katılımcılarına da zaman ve bütçe verimliliği açısından
avantajlar sunuyor.
Endüstri dünyasında büyük değişikliklere yol açan ve Endüstri 4.0 olarak anılan yeni bir
döneme işaret eden otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve artırılmış
gerçeklik gibi teknolojik gelişmelere sahne olan modern dünyada fabrikalar büyük bir
dönüşümün eşiğinde bulunuyor.
Sektördeki gelişmelerin yıllardır sergilendiği ilk etkinlik olarak şirketlere bu
dönüşümde tekrar liderlik etmeye hazırlanıyoruz. Bu nedenle imalat süreçlerinin
optimizasyonu için geleceğe dönük yatırımlar yapmayı amaçlayan ziyaretçilerin
binlerce ürüne kolayca erişebileceği WIN EURASIA - World of Industry, imalat
sektöründe tüm satın alma kararlarını etkileyecek yılın en önemli ticari etkinliği olarak
öne çıkmaya hazırlanıyor.
Sizi yeni yüzü ve yeni fırsatlarıyla bölgede şimdiye kadarki en büyük fuarın bir parçası
olmaya davet ediyoruz!

Alexander Kühnel
Genel Müdür
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
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Tüm Sektör Tek Noktada: 6 ticari fuarın güçlerini birleştirmesiyle WIN EURASIA; metal işlemeden
otomasyon teknolojilerine, elektrik-elektronikten iç lojistiğe, yüzey işleme teknolojilerinden kaynak
teknolojilerine en son yenilikleri bulabileceğiniz, Avrasya bölgesindeki en büyük etkinliğe ev sahipliği
yapıyor.

Bölgenin En Büyük Uluslararası İmalat Fuarı: Avrasya’nın her yıl gerçekleştirilen lider ve en
büyük uluslararası sektör etkinlikleri olan 2017 WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA
Automation fuarları 36 ülkeden fuar katılımcısı ile gerçekleşti ve toplam 90 ülkeden ziyaretçi ağırladı.
Sektörün talepleri doğrultusunda, Avrasya bölgesinin önde gelen ticari fuarları 2018 yılındaki
etkinlikte daha da fazla KAZANMANIZ için güçlerini birleştiriyor.

Tedariğin Odak Noktası: A’dan Z’ye sektörle ilgili tüm ürün grupları; 360 derece imalat sanayi

“Endüstri 4.0 Kılavuz Teması” ile en yeni teknolojilerle birlikte tek çatı altında WIN EURASIA 2018’de
görücüye çıkıyor.

Sektörün Buluşma Noktası: Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya ve Yakın
Doğu’dan Uzak Doğu’ya komşu bölgeler dahil tüm dünyadan binlerce profesyonelle bağlantı kurma
fırsatı.

Fuar Sırasında Geleceği Şekillendiren Etkinlikler: Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi ve devlet

destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli konferanslar, forumlar, şirket ve
ürün sunumları, paneller, kurumsal etkinlikler, uluslararası etkinlikler ve özel tematik etkinlikler, WIN
EURASIA’yı özel ve “mutlaka katılmanız gereken” bir etkinlik yapan özelliklerden sadece bazıları.
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WIN
EURASIA 2017
Fuarlarının

Başarısı

Katılımcı Görüşleri
Sedat Sami ÖMEROĞLU, ENOSAD, Başkan Yardımcısı
WIN mazisi çok eski olan, hatta Türkiye’nin bu çapta yapılan ilk fuarlarından. Son zamanlarda kendisini çok
geliştirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle makina ağırlıklı olan birinci faz ve robot kooperasyonun birleşmesi, sistem
açısından öncelikle Endüstri 4.0 tabanlı bir dünyaya geçiş açısından son derece önemli ve önemli bir farkındalık
sunuyor iş dünyasına ve üretim dünyasına.

Katılımcı

1.346
35 ülkeden

Sevda Kayhan YILMAZ, Kayahan İç ve Dış Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı

Sergileme Alanı

25.691 m
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Ziyaretçi

WIN Fuarı’nı biz çok önemsiyoruz. Hepimizin bir araya geldiği, ailenin bir araya geldiği bir fuar. Daha da güzeli
önümüzdeki yıl bütün 360 derece üretim ailesi burada olacak. İki fazın birleştirilmesi çok büyük avantaj sağladı.
Gelecek sene WIN Fuarı’na geldiğiniz zaman bütün aradığınız sektörleri; fabrikalarınızın ihtiyacını, hepsini bir
arada bulacaksınız. Gelecek sene birleşmeyle birlikte ikisinin yaratacağı sinerjinin çok daha büyük olacağına
inanıyorum.

72.143
77 ülkeden

Adnan GÜLAÇ, B&R Endüstriyel Otomasyon, Genel Müdür

Katılımcı

385
19 ülkeden

Ziyaretçi

28.756
66 ülkeden
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Sergileme Alanı

10.745 m

Bizim için bu fuarlar çok önem taşımaktadır. Biz dört gün içerisinde makine üreticileriyle, mühendislerle buluşup,
sektörün yeniliklerini arkadaşlara anlatıyoruz. Biliyorsunuz, Endüstri 4.0 çok önemli bir konu taşımaktadır, biz
B&R ailesi olarak Endüstri 4.0’ı Deutsche Messe aracılığıyla en etkin şekilde verimli şekilde müşterilerimize
anlatmaktayız.
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Wilfried BAUR, Jungheinrich, Genel Müdür
Türkiye pazarı, hem Jungheinrich hem deiç lojistik sektörü için çok önemli bir pazar. Son yıllarda, burada
Avrupa’da hiç göremediğimiz büyüme oranları gördük. Türkiye’de daha fazla ve sürekli büyüme bekliyoruz.
Türkiye pazarındaki performansımızı sergilemek için Türk müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
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Metalworking EURASIA

23. Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı
Toplam metal üretimin yarısından fazlasını otomobil gövdesi, teçhizat kapakları, teneke kutular gibi metal levha parçaları
oluşturuyor. Dolayısıyla, metal levhaların işlenmesi çok çeşitli sektörler için hayati önem taşıyor. Bu sebeple, Metalworking
EURASIA tartışmasız olarak WIN EURASIA’da çok önemli bir rol oynuyor. Endüstri 4.0, metal işleme sektöründeki sanayiciler için
büyük önem taşıyor. Günümüzde en çok fabrikaların er ya da geç kendilerini Akıllı Fabrikalara dönüştürmek için bu teknolojiyi
benimsemeleri gerekiyor. Bu yüzden Endüstri 4.0’a geniş yer verilen WIN EURASIA 2018, fuar katılımcılarının en iyi ürünleri ve
çözümlerini sergilemelerini sağlarken, WIN markası altında diğer önemli ticari fuarlarla yapılan büyük birleşmeden doğan yeni
ortamı sayesinde katılımcılara piyasa trendleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için zemin hazırlıyor.
Dikey sektörlerden daha fazla ziyaretçiye ulaşmak Metalworking EURASIA fuar katılımcıları için artık daha da kolay.

SurfaceTechnology EURASIA

12. Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı

25. Uluslararası Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı
2’si 1 Arada Gelecek sanayi devrimine hazırlık
Otomasyon EURASIA ve Hydraulic & Pneumatic EURASIA etkinlikleri birleşerek 2018’de IAMD EURASIA (Entegre
Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı) haline geliyor. Şimdi 2’si 1 Arada. Bu birleşmenin mantığı altında
sektörler arası işbirliği, ağ üzerinden düşünme ve dijital olarak entegre ürün trendleri ile ilgili gelişmeler yatıyor. 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 verme mekanizmaları
açısından birincil platform haline gelecek. IAMD EURASIA’da yeniliklerinizi optimum etkiyle sergileyebilirsiniz.

Electrotech EURASIA

19. Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı

Yüzey işleme teknolojisi endüstriyel uygulamalar için giderek büyük önem kazanıyor. Bugünlerde otomotiv ve uzay
teknolojileri, elektrik-elektronik gibi önemli sanayi kolları büyük oranda modern yüzey 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 katılımcılarının
ürün yelpazesi temizlikten ön işleme, boya, cila ve kaplama sistemlerinden donanım ve yazılım çözümlerine kadar
değişiyor.

Welding EURASIA

17. Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı
Geleceğe Şekil Veren Kaynak
Günümüzde kaynak çok çeşitli malzemeler ve ürünler üzerinde uygulanmaktadır. Malzemeleri birleştirmek için maliyet
etkin ve sağlam bir yöntemdir. Modern toplumda binalar ve köprülerden araçlara, bilgisayarlara, tıbbi cihazlara ve çok
daha fazlasına uygulandığını görebiliyoruz. Sektörün halihazırda yüzleştiği en büyük sorun genel imalat sektörüne daha
iyi entegre olmaktır; Welding EURASIA imalat sanayisindeki tüm kilit-temel sektörlere tek bir yerde ulaşmayı vaat eden
en iyi etkinlik yeri olarak öne çıkıyor.
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IAMD EURASIA

Endüstri 4.0, global elektronik sanayisinde kilit bir kavramdır. Gelecekte rekabette geriye düşmemek adına, elektronik
aktörlerin yeni teknolojilere yatırım yaparak pazar payını rakiplerinden geri almak için rekabet avantajlarını
güçlendirmeleri gerekiyor. Elektronik sanayisindeki yöneticiler ve mühendisler için Electrotech EURASIA, Endüstri 4.0
konusunda oryantasyon ve bilgilendirmeye yönelik açık bir platformdur. Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariği,
iletimi, dağıtımı ve depolanması Electrotech EURASIA çatısı altında öne çıkan başlıklardır. Bu önde gelen ticaret fuarı,
Türkiye’nin modern enerji sektöründeki yatırımlarına paralel şirket ve ürünleri bir araya getiriyor. Akıllı ve rafine emniyet
röleleri ve elektronik bileşenleri gibi çeşitli ürünler fuar boyunca sergileniyor.

CeMAT EURASIA

17. Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı
Günümüzde endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları, entegre üretim sistemleri ve sürekli büyüyen e-ticaret iç lojistik ve
antrepo yönetim sistemleri alanlarında daha kişiselleştirilmiş, esnek, akıllı ve katma değerli otomasyon çözümleri için
devasa bir talep yaratıyor. Endüstri 4.0 ve intralojistik tam da bu nedenle birbirini tamamlayan konular olarak karşımıza
çıkıyor. WIN EURASIA markası bünyesindeki 6 temel ticaret fuarından biri olan CeMAT EURASIA‘nın merkezinde Akıllı
Tedarik Zinciri Çözümleri yer alıyor. CeMAT EURASIA Avrasya bölgesindeki öncü rolüyle çeşitli pazarlar için malzeme
işleme-tasnif etme, tedarik zinciri yönetimi ve iç lojistik alanlarında dünya çapında deneyim sunuyor. WIN EURASIA‘nın
en sıcak gündem maddesi Endüstri 4.0 olduğundan, CeMAT EURASIA‘da fuarda gerçekleştirilen disiplinler arası
eylemlerden faydalanırken en son yenilikleri keşfedebileceksiniz.
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Geleceğe Tanıklık Edin:
Endüstri 4.0
Gelişmiş Teknolojilere Zemin Hazırlayın

Özel
Sergi Alanları
Robotics

Bir ticaret fuarı olarak WIN fuarları Avrasya bölgesinde Endüstri 4.0’ın ele alınması konusunda liderliğini sürdürüyor.
Yaşama, çalışma ve başkalarıyla ilişki kurma şeklimizi temelden değiştirecek teknolojik bir devrimin eşiğinde
bulunuyoruz. Günümüzde fabrikalar büyük bir dönüşümün kıyısında. Otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve
arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler modern sanayi dünyasında büyük değişikliklere yol açarak Endüstri 4.0
olarak anılan yeni bir dönemi başlatıyor. Diğer bir deyişle, fabrikaların yerini giderek daha fazla “Akıllı Fabrikalar” alıyor
ve bunlar Otomatik İmalatın Geleceği olmaya hazırlanıyor. En sonunda, büyük veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin
imalatçılar bu vizyona daha fazla yaklaşmak ve üretim hatlarına akıllı makineler entegre etmek zorunda kalacaklar.
Sektördeki gelişmelerin yıllardır sergilendiği ilk etkinlik olan WIN EURASIA fuarları şirketlere bu dönüşümde liderlik
etmeye hazırlanıyor. Geleneksel fabrikalar ve geleneksel ortamlar WIN EURASIA 2018’de Endüstri 4.0’dan faydalanacak.
Yılın en önemli ticaret etkinliği imalat sektöründen lider şirketlere ve çığır açan yenilikçi ürünlerine ev sahipliği yaparak
tüm satın alma kararlarını etkileyecek.

İmalat süreçlerindeki en yeni
robot teknolojileri Robotics Özel
Alanı’nda sergileniyor. Şirketler
ENOSAD’ın (Endüstriyel Otomasyon
Sanayicileri Derneği) desteğiyle
organize edilen bu özel sergileme
ve forum alanında profesyonel
ziyaretçilerle buluşacak. Ziyaretçiler
imalat süreçlerindeki en yeni robot
teknolojilerini görme fırsatına sahip
olacak.

ComVac EURASIA
are expected
MESSE 2017.
Ziyaretçiler, sürdürülebilir
üretimatveHANNOVER
enerji
verimliliği için kritik önemi olan önemli
teknolojileri keşfetme fırsatına sahip
olacaklar.

Startup
Ali Rıza ERSOY, İcra Kurulu Üyesi
Siemens
Ne mutlu ki Endüstri 4.0 konusu ülkemizde artık fuar
açılacak noktaya geldi; şirketler, kamu, üniversiteler
hepimiz aslında bu konuya eğiliyoruz, üzerinde
çalışıyoruz, günde altmışa yakın yayın çıkıyor
ülkemizde Endüstri 4.0 başlığı altında. Endüstri 4.0
sunumları çok ciddi ilgi gördü, herkes ordaydı nerdeyse
ve bizler de çok memnun olduk.

10

Startup alanı İTÜ Arı Teknokent
işbirliğiyle genç ve yenilikçi şirketleri
bir araya getiriyor. İlk kez 2017’de
düzenlenen bu alanda, 16 Startup girişimi
fikirlerini ve girişimcilik faaliyetlerini
sergiledi ve potansiyel işbirliği geliştirme
fırsatı buldu. Startup Özel Alanı, genç
yetenekleri desteklemek için bir platform
sağlamakta ve onları girişimcilik
yönünden cesaretlendirmektedir.
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Endüstriyel
Etkinlikler
Zirvesi

ile Teknik Bilgi
Aktarımı

Uluslararası Buluşma Noktası

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen çok sayıda konferans, forum, şirket ve ürün sunumları,
paneller, kurumsal faaliyetler, özel temalı etkinlikler kilit müşteri adayları ile toplantılar yapmanızı sağlayarak sizi ilk kez
görücüye çıkan yeni ürünler ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor. Yenilikçi ve endüstriyel uygulamalar Endüstri
4.0 teması altında görücüye çıkıyor.

WIN EURASIA, müşteri odaklı bir yaklaşımla özel VIP alıcıları
çekmek ve hizmetle eşleşen nitelikli alıcıları garanti etmeyi
amaçlıyor. Jeopolitik konumu, uluslararası önemi, hızlı vize
başvuruları ve 3 saat uçuş uzaklığında olmasıyla Türkiye, Orta
Doğu, Balkanlar, Avrupa, Asya ve BDT Ülkelerinden iş ortaklarına
kolay erişim çerçevesinde ve maliyet etkin şekilde ulaşmak için en
avantajlı konuma sahiptir.

Uluslararası Heyetler
Endüstri 4.0 Paneli

Safe@Work Forum

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Alım Heyeti
Programları

Ulusal Heyetler
Türkiye’nin birçok farklı şehrinden gelen
Anadolu heyetleri

Automation Paneli

Robotics Forum
Martin PLATE, İş Birimi Müdürü
Baust

Hydraulic & Pneumatic Forum
12

Electrotech Seminer

2018 yılındaki fuarın daha çok ziyaretçiyle daha başarılı geçeceğini
düşünüyorum. Yalnızca Türkiye’den değil, aynı zamanda Cezayir, Tunus
veya Ürdün gibi daha önce yeterince ilgilenemediğimiz ülkelerden gelen ve
burada tanışma fırsatı bulduğumuz çok ilginç ziyaretçilerle tanıştığımız için
de bu fuar bizim için oldukça cazip. Diğer sektörlerden fuara gelenlerin de
sunduğumuz ilginç teknolojileri görme fırsatları olursa bu durumun devam
edeceğini düşünüyorum.
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Katılım
Olanakları

Dünya çapındaki endüstri,
enerji ve lojistik etkinlikleri

1. SEÇENEK:
En az 12 m2
(Boş Alan)

3. SEÇENEK:

2. SEÇENEK:

Stand alanı (En az 12 m2) ve
Özel Tasarım Paket Stand

Stand alanı (En az 12 m2) ve
Paket Stand

Türkiye
İstanbul
■ ICCI

Brezilya
Sao Paulo
■ Mercopar

Almanya

ABD

Çin

Kanada

Hannover
■ Hannover Messe
■ CeMAT
Stuttgart
■ Parts2Clean
■ SurfaceTechnology 		
GERMANY

Şikago
■ ComVac USA
■ Industrial Supply USA
■ IAMD USA
■ SurfaceTechnology USA

İtalya

Moskova
■ CeMAT RUSSIA

Şanghay
■ PTC ASIA
■ CeMAT ASIA
■ IAS
■ MWCS
■ ComVac ASIA
■ Industrial Supply ASIA
Shenzen
■ IAMD Shenzen
Beijing
■ IAMD Beijing

Montreal
■ CanWEA
Toronto
■ Solar Canada
■ IAMD Canada
■ CeMAT CANADA
Ontario
■ ComVac Canada

Milano
■ INTRALOGISTICA ITALIA

Rusya

Endonezya
Jakarta
■ CeMAT SOUTHEAST ASIA

Avustralya
Melbourne
■ CeMAT AUSTRALIA

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Yan ve arka bölmeler
Halı
4 adet sandalye ve 1 adet masa
1 bar sandalyesi
1 info desk
1 çöp kovası
1m x 1m kilitli bölme
Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
Elektrik prizi (Monofaze)
Spot ışıklar (100W/3m²)

■ Yan ve arka bölmeler
■ Halı
■ 3 adet sandalye ve 1 adet masa
■ Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
■ Elektrik prizi (Monofaze)
■ Spot ışıklar (100W/3m²)

STANDINIZI DİĞERLERİNDEN AYIRAN ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ
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
Ahşap stand tasarım ve uygulama
Ürün tasarımı
Mimari uygulamalar

Bilgi için: Turhan Arun +90 212 334 69 60
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
Tel. +90 212 334 69 00
Faks +90 212 230 04 80
www.hfturkey.com
info@hf-turkey.com

Yönetim
Alexander Kühnel / General Manager
Belkıs Ertaşkın / Deputy Gen. Manager
Proje Ekibi
CeMAT EURASIA
Saniye Atak / saniye.atak@hf-turkey.com
Electrotech EURASIA
Ceyda Alp / ceyda.alp@hf-turkey.com
IAMD EURASIA
Cüneyt Midilli / cuneyt.midilli@hf-turkey.com
Sena Mengül / sena.mengul@hf-turkey.com
Metalworking EURASIA
Murat Bayazıt / murat.bayazit@hf-turkey.com
Derya Arslan / derya.arslan@hf-turkey.com
SurfaceTechnology EURASIA
Hamit Özaras / hamit.ozaras@hf-turkey.com
Welding EURASIA
Baran Özdek / baran.ozdek@hf-turkey.com

Destekleyenler

Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

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.

