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Avrasya’nın önde gelen Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo 
Eurasia ve Yüzey İşlem Teknolojileri Fuarı STT Surtech Eurasia, 07 - 09 Kasım 
2019 tarihleri arasında güçlerini birleştirerek endüstriyel kaplama teknolojileri 
ve yüzey işlemleri sektöründe güçlü bir sinerji yaratıyor.

Endüstriyel kaplama teknolojileri temel olarak otomotiv sektörü ve yan sanayisinde, 
demir yollarında, tersanelerde ve gemi sanayisinde, havacılık sektöründe, makine 
imalat sanayinde, metal ve levha işleme sektöründe, plastik işleme, beyaz eşya, 
mobilya, spor ve eğlence, metal ve cam cephe uygulamalarında, kapı ve pencere 
üretiminde, elektronik sektörü, ısıtma ve soğutma cihazlarının üretiminde ve ambalaj 
sanayisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
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Neden Katılmalısınız?
•Sektörünüzle doğrudan alakalı firmalarla tanışarak yüz yüze görüşme ve iş 
bağlantıları sağlama fırsatı yakalayın.
• Ürün ve hizmetlerinizi sergileyerek rakiplerinizin bir adım önüne geçin.
• Satış olanakları yaratın.
• Firmanızı tanıtmak ve daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak için fuar 
öncesinde, süresince ve sonrasında yürütülen pazarlama çalışmalarından 
yararlanın.
• Ulusal ve uluslararası pazarda marka bilinirliğinizi artırın.
• Sipariş taleplerine cevap verin.
• Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan kaplama teknolojilerindeki 
sektör payınızı arttırın.

PaintExpo Eurasia & STT Surtech Eurasia
2019 FUAR ÖNGÖRÜLERİ

Dünya çapında kendini 
ispatlamış bir marka olan 
Uluslararası Endüstriyel 
Kaplama Teknolojileri 
Fuarı PaintExpo Eurasia, 
07-09 Kasım 2019 
tarihlerinde, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde beşinci kez 
Avrasya bölgesinin en 
önemli etkinliği olarak 
düzenleniyor.
Almanya’da iki yılda 
bir FairFair tarafından 
düzenlenen Endüstriyel 
Kaplama Teknolojileri 
Fuarı PaintExpo’nun 
Türkiye ayağı PaintExpo 
Eurasia, Artkim Grup 
tarafından 5. kez 
İstanbul’da dünyanın dört 
bir yanından gelen sektör 
profesyonellerini bir araya 
getiriyor.

Türkiye’de sanayi ve üretim 
hacminin hızlı gelişimi, özellikle 
de yaş boyama ve elektrostatik 
kaplama, uygulama sistemleri ve 
sprey tabancaları, yaş ve kuru 
boyalar, otomasyon ve besleme 
teknolojileri, temizlik ve ön-
uygulama, kurutma ve sertleştirme, 
çevre teknolojileri, basınçlı hava 
sistemleri, hava besleme ve egzoz 
arıtma, su arıtma, geri dönüşüm 
ve bertaraf, aksesuar, ölçüm ve 
test teknolojileri, kalite güvence, 
boya çıkarma, sözleşmeli kaplama 
hizmetleri alanlarındaki ilerlemeler 
kaplama sektöründe büyük 
bir büyüme ve gelişme ivmesi 
göstermektedir.

•	VIP Programı
•	Konferans Programı
•	Ekononomi Bakanlığı Destekli Alım Heyeti Programı
•	B2B Görüşmeler (İkili Görüşmeler)

Toplam Net 
Sergileme Alanı Ziyaretçi Katılımcı
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Katılımcı Profili
• Sıvı Boya, Toz Boya, Rulo Sac Boyama Sistemleri ve 

Ekipmanları

• Uygulama Sistemleri ve Boya Tabancaları

• Sıvı Boyalar ve Toz Boyalar

• Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri

• Temizlik ve Ön İşlem

• Kurutma ve Kürleme

• Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arıtma, 

Su Arıtma, Geri Dönüşüm ve Bertaraf

• Aksesuarlar (Kaplama Materyalleri ve Sistemleri, Boya 

Askıları, Filtreler, Pompalar)

• Ölçüm ve Test Teknolojileri, Kalite Güvence

• Boya Çıkarma

• Kurum Dışı Boyama Desteği (Fason Boyama)

• Hizmetler

• Mesleki Eğitim

• Araştırma

Ziyaretçi Profili
• Kurum Dışı Boyama Desteği (Fason Boyama)

• Otomotiv Endüstrisi ve Tedarikçileri

• Ticari Araçlar, Demiryolu, Gemi ve Tersaneler

• Havacılık Endüstrisi

• Makine Üreticileri

• Metal ve Metal Sac İşlemleri

• Plastik İşlemleri

• Ev Aletleri

• Mobilya (Ahşap ve Metal)

• Spor Ürünleri

• Metal ve Cam Cephe Konstrüksiyonu

• Pencere İmalatı

• Elektronik Endüstrisi

• Isıtma ve Soğutma Endüstrisi

• Ambalaj Sanayi

• Radyatör Üreticileri

• Köprüler, Boru Hatları ve Güç Kaynağı Hatları

• Diğerleri
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• 2019 yılındaki PaintExpo Eurasia fuarına tekrar katılmayı 

düşünüyor musunuz?

• Fuar boyunca kurduğunuz bağlantıların ne derece önemli 

olduğunu düşünüyorsunuz?

Bölgelerine 
göre yabancı 
ziyaretçi 
dağılımı

KATILIMCI İSTATİSTİKLERİ

RAKAMLARLA PAINTEXPO EURASIA 2017
• PaintExpo Eurasia ve STT Surtech Eurasia fuarları eş zamanlı 
olarak 12 - 14 Ekim 2017 tarihleri arasında 6.000 m² alanda 
İstanbul Fuar Merkezi'nin 9. ve 10. salonlarında gerçekleşti.

• PaintExpo Eurasia Fuarına başta Türkiye olmak üzere; 20 
farklı ülkeden 169 firma ve temsilciliği; Amerika, Belçika, Çin, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsveç, 
İsviçre, İtalya, İngiltere olmak üzere 79 yabancı; 90 yerli firma katıldı.

• STT Surtech Eurasia Fuarı, Türkiye, Avusturya, Çin, Finlandiya, 
Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere olmak üzere 11 
farklı ülkeden 22 yabancı ve 46 yerli firma olmak üzere toplam 68 
katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı.

• Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo 
Eurasia, 15 farklı ülkeden 3.044 sektör profesyonelini bir araya 
getirerek önemli iş bağlantıları kurmalarını sağladı.

% 70

% 10

% 10

% 7

% 3

%85 Evet

%5 Hayır

%10 Henüz karar vermedim

%45 Orta Düzeyde Önemli
%35 Önemli
%15 Çok Önemli
%5 Önemsiz

• Fuara katılım amacınız neydi?

%35 Potansiyel yeni müşterilere ürün ve servislerimizi tanıtmak

%25 Marka bilinirliğimizi güçlendirmek

%20 Var olan müşterilerimizle ve yeni müşterilerle bir araya gelmek

%12 Yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak

%5 Acenta/Distribütör bulmak

%3 Diğer

• Fuara katılan ziyaretçi niteliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

%6 Kötü

%11 Orta

%49 İyi

%29 Çok iyi

%5 Mükemmel

• Fuara katılan ziyaretçi sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

%3 Orta

%29 İyi

%67 Çok iyi

%1 Kötü

2017 ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

En Çok Yabancı Ziyaretçi Gelen 10 ÜlkeToplam Ziyaretçi

• İran
• Almanya
• Rusya
• Tunus
• Ukrayna

• Bulgaristan
• Mısır
• Cezayir
• İtalya
• Özbekistan

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA

AVRUPA

RUSYA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

BALKANLAR

DİĞER
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ALTERMAK-WAGNER
MUSTAFA ACIPAYAMOĞLU | YÜK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Alternatif Makine olarak bizim bu fuara katılmaktaki ilk amacımız; 
mevcut olan yenilikleri ve yeni teknolojilerin gösterimini yapmak ve 
ürünlerimiz ile ilgili bilgileri sunmaktı. İkincisi de gelen müşterilerle olan 
sıcak temasları devam ettirmekti. Fuarda da şu an gelen ziyaretçi-
lere yeni teknolojilerimizi gösterme imkânımız oldu. Bunun haricinde 
bizim de burada var olduğumuzu gösterme imkânımız oldu. Verim-

lilik açısından iki sene önceki fuarla bu seneki fuarı karşılaştırdığım zaman çok büyük 
bir değişikliğin olmadığını görüyorum. Bu seneki fuarın da gerçekten verimli olduğunu 
düşünüyorum. Gelen müşteri portföyünün kalitesi ve onlara sunmuş olduğumuz ürün-
lere olan ilgileri bizi çok memnun etti. Tedarikçi firmaların, boya firmalarının ve kimyasal 
firmaların fuara iştirak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara özellikle bir çağrıda bulun-
mak istiyorum: Bir dahaki fuara muhakkak katılmalı ve markalarını burada göstermeliler. 
Zaten birçoğu bilinen firmalar fakat onların burada olması müşterileri fuara çekecektir. Bu 
şekilde önümüzdeki senelerde fuarın sonucunun daha olumlu olacağını düşünmekteyim. 
Fuar organizasyonu için de Artkim'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sonuç mükemmel 
diyebilirim.

BOTERSAN
GÜLSÜM BİRSEN BEYAZAY | PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
Botersan firmasında Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalı-
şıyorum. PaintExpo Eurasia fuarı bu sene dördüncü kez düzenleniyor 
ve biz bütün fuarlarda katılımcı olarak yer aldık. Bu fuar üreticiler ve 
müşteriler arasında bağlantı sağlaması açısından çok önemli ve fay-
dalı. Biz de bu fuarda mevcut ve yeni müşterilerimizle tanışma ve 
görüşme imkânı bulduk. Onlara var olan ve geliştirmekte olduğumuz 

yeni ürünlerimizi sunduk. Enerji tasarrufu açısından geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimizi 
paylaştık. Umuyorum ki bu sene de PaintExpo Eurasia fuarı güzel geçecek ve yaptığımız 
görüşmeler de inşallah olumlu sonuçlanacak. 

BOYSİS
SEMİH ŞENOCAK | SATIŞ MÜDÜRÜ
Fuar genel olarak iyi geçiyor. Fuara katılım amacımız, sektörde 
beraber çalıştığımız insanlarla bir araya gelmek. Ayrıca yeni müş-
terilerle görüşmek. Her iki amaca yönelik hedeflerimize ulaştık 
diyebilirim. Geçen iki gün oldukça yoğundu. Zaten görüşüyor ol-
duğumuz firmalarla tekrar burada daha samimi ortamda bir araya 
gelme imkânı bulduk, hem de yeni müşterilerle görüştük. Gerek 

Türkiye’den gerek yabancı ülkelerden hedeflediğimiz potansiyele ulaştık diyebilirim.

CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES
EMRAH ÖZDEMİR | ÜLKE MÜDÜRÜ
PaintExpo Eurasia Fuarına Carlisle Fluid Technologies üretici firma 
olarak katıldı. Bu fuarda distribütörlerin, üreticilerin ve sektördeki 
önemli oyuncuların bir arada tek bir platformda buluşması bizim için 
çok önemliydi. Artkim ’e bu kapsamda bu platformu bize sağladığı için 
çok teşekkür ederim. Fuar başlangıcından beri birçok önemli endüstri 
oyuncusuyla bir araya gelme şansı bulduk. Bunun sektörün gelişme-

sine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Katkılarından dolayı fuar organizasyo-
nuna teşekkür ederim. 

EISENMANN 
THOMAS BERTOW | GENEL MÜDÜR
Burada bulunduğumuz zaman boyunca verimli görüşmeler sağla-
dığımızı düşünüyorum. Firmamız otomotiv sektörüne boya tedarik-
çisi olarak hizmet veriyor. Burada diğer teknolojileri ve müşterileri 
bulabildik. Aynı zamanda burası yeni iş ilişkileri sağlamak ve yeni 
insanlarla tanışmak için çok güzel bir yer. Birçok yeni bağlantı kur-
duk. Teşekkürler.

FANUC TURKEY
OZAN YEŞİLKAYA | SATIŞ MÜHENDİSİ
Fanuc olarak fuara ilk defa katılıyoruz. Aslında fuarı tanımak için 
katıldık. Gelen müşterilerimiz arasında boya robotlu tesislerle ala-
kalı talepler aldık. Mevcut olarak manuel boyuyorlarmış. Bunu nasıl 
robotlu yaparız diye birçok geribildirim aldık. Notlarımızı aldık. Fuar 
sonrasında ziyaretlerimizi yapacağız. Burada Boysis gibi firmalarla 

partner olarak çalışıyoruz. Bir de burada Roboride adında firmamız var. Onlar bizim 
sistemimizi kuruyorlar. Bir talep geldiğinde onlara yönlendiriyoruz. Genel olarak mem-
nunuz. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Teşekkür ederiz.

H. IKEUCHI & CO. LTD. 
TARO TOKUOKA | TÜRKİYE OFİSİ MÜDÜRÜ
Biz H. IKEUCHI olarak bir Japon firmasıyız. Toz kont-
rol sistemlerini sergiliyoruz. Temel olarak boyama süreçle-
ri ile alakalı bir sistem. Bu bizim ilk fuarımız olmasına rağ-
men birçok müşterinin ilgisini çeken görüşmeler sağladık. Bu 

yüzden bu fuar bizim için etkili oldu. Gelecek yılki fuara da katılmayı düşünüyoruz.

ITM FİLTRELEME VE KONTOL MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SÜLEYMAN GİRİT | GENEL MÜDÜR
Fuar bu sene enteresan, gayet nitelikli insanlarla geçiyor. Tabiri ca-
izse kuru kalabalık yok. Dolayısıyla müşteri kalitesinden çok memnu-
nuz. Arkadaşlarımız gelen isteklerden taleplerden gayet memnun. 
Gözüküyor ki önümüzdeki sene bu fuar bizim için oldukça ilgi çekici 
olacak. Katılmak gerekiyor. Fuar alanı bilinen bir yerde, keyifli bir 

fuar oldu, memnunuz. Önümüzdeki sene de bu fuarın bir parçası olmayı düşünüyoruz. 

MEP TEKNİK
ENGİN POLAT | GENEL MÜDÜR
PaintExpo Eurasia fuarına 2011 yılından beri firma olarak dördüncü 
sefer katılıyoruz. İlk fuar 2011 yılındaydı ve bugün 2017’de dör-
düncü katılımımızı gerçekleştiriyoruz. Sektörde boyama ve endüst-
riyel boyama tesisleri konusunda profesyonel bir fuar olması ve iki 
yılda bir tekrarlanması bizler ve ziyaretçilerimiz için çok önemli, müş-
teri kitlesi tamamen sektör odaklı doğru bir kitle olduğu için gereken 

temasları sağladık, yalnızca iki günde 120’den fazla ziyaretçimiz oldu. Gelen kişilerin 
yüzde doksanı firmamız ile ilgili, profesyonel üst düzey yöneticiler veya boya tesisleri 
ile ilgili kişileriydi. Bu anlamda çok memnunuz. Ben Almanya’daki fuarlara ziyaretçi ola-
rak katılmaktayım. Türkiye’de her geçen gün PaintExpo Eurasia fuarının gelişmesi, ka-
tılımcıların artması ve ziyaretçilerin artması bu anlamda bizi gururlandırıyor. PaintExpo 
Eurasia sektördeki öncü markalardan olduğu için bu anlamda bizler de mutluyuz. Tabi 
bu arada fuarı düzenleyen Artkim güzel bir organizasyon ile 2 aydır reklam vererek 
fuarı sektöre duyurdu. Yani profesyonel bir pazarlama ile müşterilerin yurt dışından 
ve Türkiye’den katılımları sağlandı. Bu da bizler için bu yıl fuarda harcadığımız emek 
ve çabalarımızın karşılığı olarak geri dönüyor. Profesyonel kesim bizi ziyaret ediyor. 
Bundan sonraki yıllarda PaintExpo Eurasia fuarına katılacağımıza kesinlikle inanıyorum.

SAPI SANDSTRAHL UND ANLAGENBAU GMBH
CENGİZ KEVİK | TÜRKİYE ORTADOĞU PAZARLAMA MÜDÜRÜ
Yüzey işlem teknolojilerinde öncü bir şirket olarak yaklaşık 15 
yıldır Türkiye’de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. PaintExpo Eu-
rasia’ da ilk defa katılımcı olarak yer aldık ve çok güzel bağlantı-
lar kurduk. Türkiye çapında çok güzel ilişkiler sağladık. Fuardan 
çok memnun kaldık, 2 yıl sonra kararlıyız inşallah daha büyük ve 
daha güzel bir stant ile yer almak istiyoruz. Bütün hizmetlerden 

çok memnunuz. Tamamen pozitif bir izlenim aldık. Çok güzeldi ve memnun kaldık.

SİSTEM TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BURAK ÜNLÜ | SATIŞ YETKİLİSİ
PaintExpo Eurasia Fuarı Türkiye’de bizim sektörümüzde yer alan 
tek fuar. Biz de iki senede bir düzenlenen bu fuara katılmaya 
özen gösteriyoruz. Hem sektörü bir araya getirmesiyle hem de 
müşterilerimizle bir araya gelmemiz açısından bizim için oldukça 
faydalıydı. İki sene sonra gerçekleşecek olan fuara tekrar katıl-
mayı düşünüyoruz. Çünkü bizim sektörümüz gelişen ve büyüyen 

bir sektör, her gün yeni müşteriler ediniyoruz. Türkiye olarak da makine anlamında 
dünyaya açılan bir ülkeyiz. Bu anlamda her sene yurtdışından talepler gelmekte, 
müşteri bulma ve müşterilerle tanışma açısından da PaintExpo Eurasia bizim için 
çok yararlı bir fuar. 2017 yılında gerçekleşen bu fuar ilk iki gün itibariyle gayet gü-
zel geçiyor. Müşterilerimizi ağırladık. Yeni bağlantılar ve yeni müşteriler edindik. Fuar-
dan sonra da bunları tek tek ziyaret ederek aksiyonlarımızı gerçekleştirmiş olacağız.

TEKNOMET
TUĞBA ŞİMŞEK | GENEL MÜDÜR
Artkim Fuarcılık'ın destekleyicisi olarak tüm ekip arkadaşlarınıza bize 
bu ortamı sağladıkları için ve bu çalışmaları başlattıkları için teşekkür 
ediyorum. 2015 yılı fuarımız oldukça keyifli ve verimli geçmişti. Aynı 
şekilde bu dönemde hedef kitlemize ulaşmamızın gururunu, mutlu-
luğunu yaşıyoruz. İş ortaklarımızla ve sizlerle birlikte olmak bizim için 
çok keyifliydi. Dilerim ki bir sonraki fuarda da benzer platformlarda 

ve daha büyük bir alanda bir arada oluruz.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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H. IKEUCHI & CO. LTD. 
TARO TOKUOKA | TÜRKİYE OFİSİ MÜDÜRÜ
Biz H. IKEUCHI olarak bir Japon firmasıyız. Toz kont-
rol sistemlerini sergiliyoruz. Temel olarak boyama süreçle-
ri ile alakalı bir sistem. Bu bizim ilk fuarımız olmasına rağ-
men birçok müşterinin ilgisini çeken görüşmeler sağladık. Bu 

yüzden bu fuar bizim için etkili oldu. Gelecek yılki fuara da katılmayı düşünüyoruz.

ITM FİLTRELEME VE KONTOL MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SÜLEYMAN GİRİT | GENEL MÜDÜR
Fuar bu sene enteresan, gayet nitelikli insanlarla geçiyor. Tabiri ca-
izse kuru kalabalık yok. Dolayısıyla müşteri kalitesinden çok memnu-
nuz. Arkadaşlarımız gelen isteklerden taleplerden gayet memnun. 
Gözüküyor ki önümüzdeki sene bu fuar bizim için oldukça ilgi çekici 
olacak. Katılmak gerekiyor. Fuar alanı bilinen bir yerde, keyifli bir 

fuar oldu, memnunuz. Önümüzdeki sene de bu fuarın bir parçası olmayı düşünüyoruz. 

MEP TEKNİK
ENGİN POLAT | GENEL MÜDÜR
PaintExpo Eurasia fuarına 2011 yılından beri firma olarak dördüncü 
sefer katılıyoruz. İlk fuar 2011 yılındaydı ve bugün 2017’de dör-
düncü katılımımızı gerçekleştiriyoruz. Sektörde boyama ve endüst-
riyel boyama tesisleri konusunda profesyonel bir fuar olması ve iki 
yılda bir tekrarlanması bizler ve ziyaretçilerimiz için çok önemli, müş-
teri kitlesi tamamen sektör odaklı doğru bir kitle olduğu için gereken 

temasları sağladık, yalnızca iki günde 120’den fazla ziyaretçimiz oldu. Gelen kişilerin 
yüzde doksanı firmamız ile ilgili, profesyonel üst düzey yöneticiler veya boya tesisleri 
ile ilgili kişileriydi. Bu anlamda çok memnunuz. Ben Almanya’daki fuarlara ziyaretçi ola-
rak katılmaktayım. Türkiye’de her geçen gün PaintExpo Eurasia fuarının gelişmesi, ka-
tılımcıların artması ve ziyaretçilerin artması bu anlamda bizi gururlandırıyor. PaintExpo 
Eurasia sektördeki öncü markalardan olduğu için bu anlamda bizler de mutluyuz. Tabi 
bu arada fuarı düzenleyen Artkim güzel bir organizasyon ile 2 aydır reklam vererek 
fuarı sektöre duyurdu. Yani profesyonel bir pazarlama ile müşterilerin yurt dışından 
ve Türkiye’den katılımları sağlandı. Bu da bizler için bu yıl fuarda harcadığımız emek 
ve çabalarımızın karşılığı olarak geri dönüyor. Profesyonel kesim bizi ziyaret ediyor. 
Bundan sonraki yıllarda PaintExpo Eurasia fuarına katılacağımıza kesinlikle inanıyorum.

SAPI SANDSTRAHL UND ANLAGENBAU GMBH
CENGİZ KEVİK | TÜRKİYE ORTADOĞU PAZARLAMA MÜDÜRÜ
Yüzey işlem teknolojilerinde öncü bir şirket olarak yaklaşık 15 
yıldır Türkiye’de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. PaintExpo Eu-
rasia’ da ilk defa katılımcı olarak yer aldık ve çok güzel bağlantı-
lar kurduk. Türkiye çapında çok güzel ilişkiler sağladık. Fuardan 
çok memnun kaldık, 2 yıl sonra kararlıyız inşallah daha büyük ve 
daha güzel bir stant ile yer almak istiyoruz. Bütün hizmetlerden 

çok memnunuz. Tamamen pozitif bir izlenim aldık. Çok güzeldi ve memnun kaldık.

SİSTEM TEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BURAK ÜNLÜ | SATIŞ YETKİLİSİ
PaintExpo Eurasia Fuarı Türkiye’de bizim sektörümüzde yer alan 
tek fuar. Biz de iki senede bir düzenlenen bu fuara katılmaya 
özen gösteriyoruz. Hem sektörü bir araya getirmesiyle hem de 
müşterilerimizle bir araya gelmemiz açısından bizim için oldukça 
faydalıydı. İki sene sonra gerçekleşecek olan fuara tekrar katıl-
mayı düşünüyoruz. Çünkü bizim sektörümüz gelişen ve büyüyen 

bir sektör, her gün yeni müşteriler ediniyoruz. Türkiye olarak da makine anlamında 
dünyaya açılan bir ülkeyiz. Bu anlamda her sene yurtdışından talepler gelmekte, 
müşteri bulma ve müşterilerle tanışma açısından da PaintExpo Eurasia bizim için 
çok yararlı bir fuar. 2017 yılında gerçekleşen bu fuar ilk iki gün itibariyle gayet gü-
zel geçiyor. Müşterilerimizi ağırladık. Yeni bağlantılar ve yeni müşteriler edindik. Fuar-
dan sonra da bunları tek tek ziyaret ederek aksiyonlarımızı gerçekleştirmiş olacağız.

TEKNOMET
TUĞBA ŞİMŞEK | GENEL MÜDÜR
Artkim Fuarcılık'ın destekleyicisi olarak tüm ekip arkadaşlarınıza bize 
bu ortamı sağladıkları için ve bu çalışmaları başlattıkları için teşekkür 
ediyorum. 2015 yılı fuarımız oldukça keyifli ve verimli geçmişti. Aynı 
şekilde bu dönemde hedef kitlemize ulaşmamızın gururunu, mutlu-
luğunu yaşıyoruz. İş ortaklarımızla ve sizlerle birlikte olmak bizim için 
çok keyifliydi. Dilerim ki bir sonraki fuarda da benzer platformlarda 

ve daha büyük bir alanda bir arada oluruz.

Detaylı bilgi için sales@artkim.com.tr

FİYAT LİSTESİ (Standsız Alan)

Stand (m²) Fiyatlar

12-25 m² arası

26-50 m² arası

51-90 m² arası

91 m² ve üzeri

180 € / m² + %18 KDV Elektrik Bağlantı Ücreti  20 € /1kW + %18 KDV

Basınçlı Hava Bağlantı Ücreti  100 € + %18 KDV

Su Bağlantı Ücreti  100 € + %18 KDV

100 € + %18 KDVKayıt Ücreti

170 € / m² + %18 KDV

160 € / m² + %18 KDV

150 € / m² + %18 KDV

PAKET STAND SEÇENEKLERİ

1. Ekonomik Paket 35 € / m² 2. Komfort Paket 55 € / m² 3. Premium Paket 65 € / m²

Paket Standa Dahil Malzemeler

Alınlık Paneli Renk Opsiyonları

 **Paket Standlarda standart gri halı bulunmaktadır.

• Mavi • Turuncu • Yeşil
• Kırmızı • Sarı • Pembe

• Mavi • Turuncu • Yeşil
• Kırmızı • Sarı • Pembe
*: Tek renk seçilebilir. *: İki renk seçilebilir. 

• Mavi • Turuncu • Yeşil
• Kırmızı • Sarı • Pembe

Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk 
Opsiyonları *

Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk 
Opsiyonları *

Paket Standa Dahil Malzemeler Paket Standa Dahil Malzemeler
• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

Stand m²'sine göre değişen ekstra malzemeler Fuar Kataloğu Reklam Seçenekleri

12 - 20 m² 21 - 40 m² 41 m² ve üzeri

1 Masa (103) 2 Masa (103) 3 Masa (103)

3 Sandalye (309) 6 Sandalye (309) 9 Sandalye (309)

1 Tam Sayfa (İç sayfa) 1.000 € + %18 KDV

Arka Kapak 2.500 € + %18 KDV

Arka Kapak İçi 1.500 € + %18 KDV




