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䔀瘀 䐀攀欀漀爀 ㈀　㘀
⸀ 娀جئ挀挀愀挀椀礀攀Ⰰ 䔀瘀 吀攀欀猀琀椀氀椀 瘀攀 䔀氀攀欀琀爀椀欀氀椀 䔀瘀 䄀氀攀琀氀攀爀椀 䘀甀愀爀
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攀瘀 搀攀欀漀爀愀猀礀漀渀甀 洀漀搀愀猀渀渀 欀愀瀀氀愀爀 ㈀㔀ⴀ㈀㠀 币甀戀愀琀 ㈀　㘀 琀愀爀椀栀氀攀爀椀 愀爀愀猀渀搀愀 䄀一䬀䄀刀䄀 䄀一䘀䄀 

䄀䰀吀䤀一倀䄀刀䬀 䘀甀愀爀 洀攀爀欀攀稀椀渀搀攀 愀氀愀挀愀欀琀爀⸀
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     䐀漀漀爀猀 漀昀 栀漀洀攀 搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀 昀愀猀栀椀漀渀 眀椀氀氀 戀攀 漀瀀攀渀攀搀 眀椀琀栀 琀栀攀 瘀愀氀甀愀戀氀攀 挀漀洀瀀愀渀椀攀猀ᤠ 

琀爀攀渀搀 搀漀洀椀渀愀琀椀瘀攀 瀀爀漀搀甀挀琀猀 戀攀琀眀攀攀渀 ㈀㔀ⴀ㈀㠀 䘀攀戀爀甀愀爀礀 ㈀　㘀 椀渀 䄀一䬀䄀刀䄀 䄀一䘀䄀 䄀䰀吀䤀一倀䄀刀䬀 

䔀堀倀伀 䌀䔀一吀䔀刀⸀ 

     圀攀 愀椀洀 琀栀愀琀 琀栀椀猀 昀愀椀爀 眀椀氀氀 戀攀 琀栀攀 洀攀攀琀椀渀最 瀀漀椀渀琀 漀昀 栀漀洀攀 搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀 椀渀 䄀渀欀愀爀愀 眀椀琀栀 

椀琀猀 氀愀爀最攀 攀砀栀椀戀椀琀漀爀 瀀爀漀昀椀氀攀 愀渀搀 瘀椀猀椀琀漀爀 猀挀愀氀攀⸀ 䔀嘀ⴀ䐀䔀䬀伀刀 ㈀　㘀 愀椀洀猀 琀漀 甀渀椀琀攀 琀栀攀 猀攀爀瘀椀渀最 愀渀搀 

琀栀攀 瀀攀爀猀漀渀猀 眀栀漀 愀爀攀 椀渀 渀攀攀搀 漀昀 猀攀爀瘀椀挀攀⸀

          吀栀攀 瀀爀漀搀甀挀琀猀 眀栀椀挀栀 愀爀攀 攀猀漀琀攀爀椀挀 琀漀 栀漀洀攀戀漀搀礀 瀀攀爀猀漀渀猀Ⰰ 眀椀氀氀 戀攀 猀栀漀眀渀 椀渀 漀甀爀 昀愀椀爀⸀ 

䠀漀甀猀攀眀愀爀攀Ⰰ 欀椀琀挀栀攀渀眀愀爀攀Ⰰ 攀氀攀挀琀爀椀挀愀氀 栀漀甀猀攀 愀瀀瀀氀椀愀渀挀攀猀 愀渀搀 琀攀砀琀椀氀攀 眀椀氀氀 戀攀 瀀爀攀猀攀渀琀攀搀 琀漀 漀甀爀 

瘀椀猀椀琀漀爀 甀渀搀攀爀 愀 猀椀渀最氀攀 爀漀漀昀⸀  
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     Ev dekorasyon, bir ihtiyaç değil, bir yaşam tarzıdır. Tasarımda minik detaylarla bir mekan, 

küçük ya da büyük gösterilebilir. Nişlerle gotik bir hava ya da renklerle canlı bir hava da katılabilir. Her 

şey tasarımcının yeteneğine ve kullanıcının tarzına bağlıdır. Bu zirvemizde, iç mekan 

dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken konular başlıklar halinde incelenecektir.

   Kullanıcının beklenti ve zevkleri

   Karanlık mekanlara aydınlatmak için kullanılabilecek gün ışığını aratmayan aydınlatma 

elemanları

      Paneller yardımıyla salonda bölünmüş mekanlar oluşturma

   Küçük kullanım alanlarını genişletebilecek modüler mobilyalar

   Yeni nesil akıllı mobilya tasarımları

   Tablo, ayna vb. aksesuarlar kullanılarak oluşturulacak yeni ambiyanslar

   Evde açılan yeni bir dünya, duvar kağıtları 

          1. Züccaciye, Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri Fuarı kapsamında yapılacak olan 1. Ev 

Konseptleri zirvesine, yaşam alanlarına kullanışlılık katacak konseptler konu olacaktır. Tüm gününü iş 

stresi ile geçiren kullanıcılara, evlerinde kullanışlı ve rahatlatıcı yeni bir dünya oluşturmak amacıyla, 1. Ev 

Konseptleri fuarımızdaki hedeflerimiz;

   Kullanıcı beklentilerinin doğru algılanması 

   Dar alanlar için çok fonksiyonlu mobilya kullanımının yaygınlaştırılması 

   Doğru aydınlatma sistemlerinin önemi

      Mobilya ve aksesuar kombinasyonunda kullanılacak renk ve şekillerin önemi

     Alanında deneyimli iç mimarların konuşmacı olarak katılacağı zirvemiz, yeni ve sıra dışı 

konseptler konusunda bilgilendirici olacaktır.

1. EV KONSEPTLERİ ZİRVESİ

     Home decoration is not a necessity, it is a lifestyle. A place could be demonstrate as small 

or huge with tiny details in projection. It is possible to create a gothic athmosphere with niches or 

make a lively place with colours. Everything depends on designer’s skill and user’s style. Remarkable 

points about interior space will be surveyed with headings in this summit. 

   User’s expectations and pleasures

   Lighting equipments are equally good as sunshine to light dark spaces

   Creating new spaces in living room by the help of panelling

      Modular furnitures to expand small spaces 

   New generation smart furniture designs 

   New ambiances by using accessories like painting, mirror etc. 

   A new life in home, wallpapers

          Concepts which adds usefulness to living areas, will be issued in 1. Home Concepts Summit 

which will be performed as part of 1. Houseware Home Textile and Household Electrical Appliances 

Fair. Users who live with work stress whole day, for the purpose of creating a practical and relaxing 

world,

Our target in 1. Home Concepts Fair; 

   Correct perception of user’s expectation 

   Usage of multifunctional furnitures popularization 

      İmportance of correct lighting systems 

   Creating a sensation about importance of colours and shapes used in furnitures and 

accessories combination

     Our summit will be informative about extraordinary concepts that interior desinger 

specialists will attend as speaker
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23 – 24 February : Duration of the exhibitor’s set up their stands.

25 – 28 February : Hours to Visit Fair in Day Time

Fair is open between 10:00 and 18:00 for visit. The last day, fair will be open to 17:00  for 

visit  (optional) 

Fair Calendar

Standart stand, 1 table, 2 chairs, carpet, 1 bin, 1 spot for every 3m front writing, public security(stand security 

is under participant’s responsibility between fair’s open hours), public cleaning services (interrior stand 

cleaning belongs to participant), admission and car entry cards, 1 page long participant’s company 

information in the fair catalogue.

Service included in the fee of closed area with stand; 

Electrical installation in the stand, front writing, public security (stand security is under participant’s responsibility 

between fair’s open hours), public cleaning services (interior stand cleaning belongs to participant), admission 

and car entry cards, 1 page long participants conmpany information in the fair catalogue.

Service included in the fee of closed area without stand; 

Electricity, public lighting, public security (stand security is under participant’s responsibility between fair’s 

open hours), hedging in the surrounding of fair area, public cleaning services (interior stand cleaning belongs 

to participant), and 1 page long participant’s company information in the fair catalogue.

The smallest stand in the closed area is  12 m², the smallest stand in the open area is  50 m²

Services included in the fee of open area:

Back cover colored  : 2.500 TL+VAT

Inside covers colored : 2.000 TL+VAT

Inner page colored  : 1.500 TL+VAT

Advertising Cost 

Between 50 - 250 m²  : 180 TL+VAT

Between 250 - 500 m² : 160 TL+VAT

500 m² and above   : 140 TL+VAT

Open Area Costs

Between12-50 m²  : 180 TL+VAT

Between50-250 m² : 160 TL+VAT

250 m² and above : 140 TL+VAT

Closed Area without Stand Costs

Between 12-50 m²  : 200 TL+VAT

Between 50-250 m² : 180 TL+VAT

250 m² and above : 160 TL+VAT

Closed Area with Stand Costs

PARTICIPATION FEE
25 - 28 February 2016  Anfa Altınpark / Expo Center

Fuar Takvimi

Standart stand, 1 masa, 2 sandalye, 1 halı, 1 çöp sepeti, her 3 m² ’ye spot, alınlık yazısı, genel güvenlik (fuarın 

açık olduğu saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik 

katılımcıya aittir), katılımcı  ve araç giriş kartları verilmesi, fuar kataloğunda 1 sayfa olarak firma bilgilerine yer 

verilmesi.

Standlı Kapalı Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Stand içi elektrik tesisatı, genel güvenlik (fuarın açık olduğu saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), genel 

temizlik hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir), katılımcı ve araç giriş kartları verilmesi, fuar kataloğunda 

1 sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Standsız Kapalı Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

Elektrik, genel aydınlatma, genel güvenlik (fuarın açık olduğu saatlerde standının güvenliği katılımcıya aittir), 

fuar alanının etrafının çitle çevrilmesi, genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir), fuar 

kataloğunda 1 sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Kapalı alanda minimum alan 12 m², açık alanda minimum alan 50 m² olarak verilecektir.

Açık Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Arka Kapak Renkli  : 2.500 TL+KDV

Kapak İçleri Renkli : 2.000 TL+KDV

İç Sayfalar Renkli  : 1.500 TL+KDV

Reklam Ücretleri

50 - 250 m² Arası  : 180 TL+KDV

250 - 500 m² Arası : 160 TL+KDV

500 m² ve Üstü   : 140 TL+KDV

Açık Alan Ücretleri

12-50 m² Arası : 180 TL+KDV

50-250 m² Arası : 160 TL+KDV

250 m² ve Üstü : 140 TL+KDV

Standsız Kapalı Alan Ücretleri

12-50 m² Arası : 200 TL+KDV

50-250 m² Arası : 180 TL+KDV

250 m² ve Üstü : 160 TL+KDV

Standlı Kapalı Alan Ücretleri

25 - 28 Şubat 2016  Anfa Altınpark / Expo Center
KATILIM ÜCRETLERİ
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     INFO Fair provides participator’s and visitor’s transportation, accomodation, guidance, and 

like this services are provided by BURJ TOURİSM which is an efficent agency.

     Transportation : Rent a car with driver or without driver service, domestic and 

international flight rezervation, collective transport services are provided to participators and 

visitors. This services are in dicated in forms which is sent to firms before the fair.

          Accommodation : Participator’s and visitor’s hotel reservations are made when 

demanded. For this necessary agreements are made with various city and quality hotels before the 

fair. Transportation and accomodation fees are directly noticed to firm. By courtesy of agreements 

participators and visitors have cheaper acommodation posibility.

          Guidance :  Especially to foreign firms when demanded guides are provided who can speak 

foreign language, experienced in fair services, knowledgeable about the city. Provide the guide, 

meeting and service hours have to be certain before the fair. For this demand has to be noticed 15 

days before the fair start.

TRANSPORT AND ACCOMMODATION

     İNFO Fuar, katılımcıların ve ziyaretçilerin ulaşım, konaklama ve rehberlik gibi ihtiyaçlarda 

profesyonel hizmet alabilmeleri için uzman bir acenta ile çözüm ortaklığına giderek bu hizmetleri 

Burj Turizm’den eksiksiz almanızı sağlamaktadır.

     Ulaşım : Fuara katılacak olan firmalara ve ziyaretçilere, şoförlü veya şoförsüz araç kiralama 

hizmeti, yurt içi ve yurt dışı uçak rezervasyonları ve toplu taşıma hizmetleri verilir. Bu hizmetler, 

firmalara fuar öncesi gönderilen formlarda belirtilir.

          Konaklama : İsteyen katılımcı ve ziyaretçilerin otel rezervasyonları yaptırılır. Bunun için, fuar 

öncesi çeşitli semt ve kalitedeki otellerle gerekli anlaşmalar yapılır ve hazır bekletilir. Ulaşım ve 

konaklama ücretleri doğrudan firmalara yansıtılır. Yapılmış olan anlaşmalar sayesinde katılımcılarımız 

ve ziyaretçiler, daha ucuz ulaşım ve konaklama imkanına kavuşmuş olur.

          Rehberlik : Özellikle, fuarlara yurt dışından katılacak olan firmalara talep ettikleri taktirde 

yabancı dil bilen, fuar hizmetlerinde deneyimli, şehir konusunda bilgili rehberler temin edilir. 

Rehberlerin temini, karşılama ve hizmet süreleri fuar öncesinden kesinleşmiş ve her iki tarafında 

onayına sunulmuş olmalıdır. Bunun için fuarların başlamasından en az 15 gün önce talebin tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir.

ULAŞIM ve KONAKLAMA

BURJ Turizm Seyahat Tanıtım
Organizasyon Yayıncılık A.Ş.
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     INFO Fair provides participator’s and visitor’s transportation, accomodation, guidance, and 

like this services are provided by BURJ TOURİSM which is an efficent agency.

     Transportation : Rent a car with driver or without driver service, domestic and 

international flight rezervation, collective transport services are provided to participators and 

visitors. This services are in dicated in forms which is sent to firms before the fair.

          Accommodation : Participator’s and visitor’s hotel reservations are made when 

demanded. For this necessary agreements are made with various city and quality hotels before the 

fair. Transportation and accomodation fees are directly noticed to firm. By courtesy of agreements 

participators and visitors have cheaper acommodation posibility.

          Guidance :  Especially to foreign firms when demanded guides are provided who can speak 

foreign language, experienced in fair services, knowledgeable about the city. Provide the guide, 

meeting and service hours have to be certain before the fair. For this demand has to be noticed 15 

days before the fair start.

TRANSPORT AND ACCOMMODATION

     İNFO Fuar, katılımcıların ve ziyaretçilerin ulaşım, konaklama ve rehberlik gibi ihtiyaçlarda 

profesyonel hizmet alabilmeleri için uzman bir acenta ile çözüm ortaklığına giderek bu hizmetleri 

Burj Turizm’den eksiksiz almanızı sağlamaktadır.

     Ulaşım : Fuara katılacak olan firmalara ve ziyaretçilere, şoförlü veya şoförsüz araç kiralama 

hizmeti, yurt içi ve yurt dışı uçak rezervasyonları ve toplu taşıma hizmetleri verilir. Bu hizmetler, 

firmalara fuar öncesi gönderilen formlarda belirtilir.

          Konaklama : İsteyen katılımcı ve ziyaretçilerin otel rezervasyonları yaptırılır. Bunun için, fuar 

öncesi çeşitli semt ve kalitedeki otellerle gerekli anlaşmalar yapılır ve hazır bekletilir. Ulaşım ve 

konaklama ücretleri doğrudan firmalara yansıtılır. Yapılmış olan anlaşmalar sayesinde katılımcılarımız 

ve ziyaretçiler, daha ucuz ulaşım ve konaklama imkanına kavuşmuş olur.

          Rehberlik : Özellikle, fuarlara yurt dışından katılacak olan firmalara talep ettikleri taktirde 

yabancı dil bilen, fuar hizmetlerinde deneyimli, şehir konusunda bilgili rehberler temin edilir. 

Rehberlerin temini, karşılama ve hizmet süreleri fuar öncesinden kesinleşmiş ve her iki tarafında 

onayına sunulmuş olmalıdır. Bunun için fuarların başlamasından en az 15 gün önce talebin tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir.
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