
HM Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Abdullah Cevdet Sok. 6/2, 06680, Çankaya, Ankara - TURKEY

Phone : +90 (312) 439 6792  •  Fax: +90 (312) 439 6766
info@ankiros.com  •  www.aluexpo.com

Servis Saatleri / Shuttle Schedule

Atatürk Havalimanı 

Kalkış / Departure: 10:00 - 11:00 - 12:00
Dönüş / Return: 16:00 - 17:00 - 18:00

Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesi

Kalkış / Departure: 09:30 - 11:15 
Dönüş / Return: 17:15 - 18:15

Taksim AKM Önünden

Kalkış / Departure: 08:30
Dönüş / Return: 18:15

Dünya Ticaret Merkezi Metro Durağı

09:00 - 18:30 saatleri arasında 20 dakika ara ile ring seferi düzenlenecektir.
The shuttle buses depart every 20 minutes from 09:00 to 18:30.

İç Hatlar Geliş
Atatürk Airport Domestic Arrivals

Bakırköy Seabus Port

In Front of Taksim AKM (Ataturk Cultural Center)

World Trade Center Metro Station

Detaylı bilgi için:
For further information please contact:

Sizi standımızı ziyarete bekliyoruz. / 
looking forward to seeing you in our stand. 

We are 

Sayın Katılımcımız, bu kutucuğa firmanızın ismini ve stand numaranızı 
yazabilirsiniz. / Dear Exhibitor, you can write your company's name 
and your stand number in this box. 

stand no:

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

HM Ankiros 
Fuarcılık A.Ş.
www.hmankiros.com

Organizatör / OrganizerDestekleyenler / Supporters

4. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, 
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı

4th International Aluminium Technology, 
Machinery and Products Trade Fair

Ziyaretçi Davetiyesi
Visitor's Invitation

Ziyaret Saatleri
Visiting Hours

7. Alüminyum 
Sempozyumu

th
7  Aluminium 
Symposium

10:00-18:00

Eş Zamanlı Sempozyum

Düzenleyen Kuruluşlar:
TALSAD - Türkiye Alüminyum 
Sanayicileri Derneği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 

Concurrent Symposium

Organized by:
TALSAD - Turkish Aluminium 
Industrialists' Association
TUBITAK Marmara Research Center
UCTEA Chamber of Metallurgical Engineers

4) Alüminyum sektörü ile ilgili fuarda hangi ürünlerle 
ilgileniyorsunuz? / 

☐ Levha / 
☐ Profil / 
☐ Biyet/ 
☐ Döküm Ürünleri 
☐ Disk /  
☐ Diğer /  
Lütfen Belirtiniz / 

5) Firmanızın alüminyum sektörü ile ilgili iştigal konusu nedir? 

☐ Alüminyum birincil metal ürünler / 
☐ Alum. yarı bitmiş ürünler, ara üretimler, profiller levha ve döküm /

☐ Özel uygulamalar için alum. ürünler / 
☐ Yüzey işlemleri / 
☐ Alum. üretimi, prosesleri ve arıtma için tesis, makina, aksesuar, 

ekipman / 

☐ Endüstriyel fırınlar ve metal enjeksiyon presleri / 
 

☐ Ekstrüzyon presleri ve kalıpları / 
☐ Geri dönüşüm /  
☐ Hizmet ve danışmanlık 
☐ Diğer /  
Lütfen Belirtiniz / 

6) Fuarı ziyaret amacınız ne(ler)dir?

☐ Ürün ve pazar hakkında bilgi almak / 
☐ Yeni ürünler ve tekn. hakkında bilgi almak / 

☐ Alüminyum ürün satın almak / 
☐ Var olan iş bağlantılarını sürdürmek / 

☐ Yeni iş bağlantıları kurmak / 
☐ Rakip firmaları yakından takip etmek 
☐ Seminere katılmak / 
☐ Diğer /  
Lütfen Belirtiniz / 

Which products are you interested in the fair 
related to aluminum industry 

Sheet 
Profile

Billet
/ Casting Products 

Disc
er 

Please Specify

/  In 
which key aluminum sector does your company operate

Aluminum primary metal products 
 

Alum. semi-finished prod., semi-fabricates, profiles, sheets, castings 
Alum. prod. for special app. 

Surface treatment 

Plant, machinery and accessories, equipment for alum. 
extraction, processing and refining  

Furnaces and die-
casting machines

 
 Recycling

Services and Consultancy 
Other 

Please Specify

 / What is your main objective in 
visiting this exhibition? 

 To gather market-product info. 
 To study new products-
tech. 

To purchase aluminum product 
 To maintain existing bus. 
relations 
 To establish new business contacts 

/ To observe competitors
To attend seminar 

Other 
Please Specify  

Oth

Extrusion presses and dies

/ 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................



Alüminyum sektörünün 2015 buluşmasını 
kaçırmayın

Alüminyum kullanıcıları, 
her türlü alüminyum ihtiyacınız Aluexpo'da

Alüminyum üretimi için gerekli her türlü 
ihtiyacınız Aluexpo'da 

Avrasya'nın en büyük ve Türkiye'nin tek 
alüminyum platformunu ziyaret ederek - 
eşsiz fırsatlardan yararlanın. 

Alüminyumla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bu 
fuarın tarihlerini ajandanıza işlemeyi 
unutmayın!

Aluexpo 2015 Fuarı 08-10 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi'nin 9-10 ve 11 nolu salonlarında Talsad-Türkiye 
Alüminyum Sanayicileri Derneği'nin desteği ile organize 
edilecektir. Aluexpo 2013 fuarımız 32 ülkeden 314 katılımcı ve 
75 ülkeden 10,560 ziyaretçi ile başarıyla gerçekleşmiştir. Yeni 
yatırımlar için Türkiye'nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek 
isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile işbirliği 
yapmak isteyen yerli firmalarımız için büyük fırsatlar yaratmıştır.

Başta TALSAD üyeleri olmak üzere ulusal alüminyum 
sanayisinin önde gelen üreticilerine ulaşın. Otomotiv, yapı, 
beyaz eşya, paketleme, savunma sanayi, enerji, havacılık ve 
ulaştırma gibi sektörlere alüminyum ürün sağlayan lider 
firmalarla buluşma fırsatını kaçırmayın.

• Yapı sektörü için profil, levha ve her türlü alüminyum 
çözümleri

• Otomotiv ve ulaştırma sanayi için alüminyum levha, 
ekstrüzyon ürünleri ve döküm parçaları

• Beyaz eşya sektörü için profil, levha ve döküm ürünleri
• Paketleme sektörü için alüminyum folyo ve tüm alüminyum 

ürünleri
• Savunma ve havacılık sanayi için dayanıklı ve yüksek 

alaşımlı alüminyum malzemeleri
• Alüminyum kullanılan tüm sektörler için her türlü alüminyum 

ürünleri 

Tüm alüminyum üreticileri, üretiminizde kullandığınız 
hammadde, makina ve ekipman, sarf malzemeleri ve hizmet 
üreten ulusal ve uluslararası sektörün önde gelen tedarikçi 
firmaları en son teknolojik ürünleri ile Aluexpo'da sizi bekliyor.

• Ham maddeler, birincil alüminyum ürünler, külçe ve biyetler 
• Alüminyum üretim teknolojisi, makina ve ekipmanları,  

ekstrüzyon pres, ekstrüzyon kalıpları, endüstriyel fırınlar, 
metal enjeksiyon presleri ve alüminyum geri dönüşüm 
ekipmanları

• Yüzey işlemleri  ile ilgili makina, ekipman ve üretimde 
kullanılan sarf malzemeleri

• Danışmanlık ve mühendislik hizmetleri 
Ve çok daha fazlası Aluexpo' da

08-10 Ekim 2015 tarihlerinde Aluexpo 2015 
fuarına davetlisiniz…

Eurasia's Leading Event 
for the Global Aluminum Industry 

If you use aluminum, 
Aluexpo is the right place to visit!

From raw materials to production and recycling, 
Aluexpo has it all! 

Visit Eurasia's largest and Turkey's only aluminum 
platform to take advantage of this unique 
opportunity. 

Do not forget to save the dates for Aluexpo 2015 on 
your calendar!  Join us at Aluexpo on 08-10 October 
2015 – where you can find everything related to 
aluminum. 

We invite you to Aluexpo 2015, 08-10 October 2015, at the Istanbul Expo 
Center in halls 9-10 and 11. The event will be organized with the full support 
of the TALSAD Turkish Aluminum Industrialists' Association in Turkey. 
Aluexpo is a biennial gathering for professionals who want to meet top 
suppliers, new customers and valuable contacts. In 2013, Aluexpo 
attracted 314 exhibitors from 32 countries and 10,560 visitors from 75 
countries.

Connect with major manufacturers in Turkey's aluminum industry, 
including TALSAD Turkish Aluminum Industrialists' Association members. 
Do not miss this opportunity to meet with leading companies providing 
aluminum products to the automotive, construction, white goods, 
packaging, defense, energy, aviation and transportation industries.

• Profiles, plates and all kinds of aluminum solutions for the construction 
industry

• Aluminum sheet, extrusion products and casting parts for the 
automotive and transportation industry

• Profiles, plate and castings products for the white goods industry
• Aluminum foil and all aluminum products for the packaging industry
• Durable and high alloy aluminum materials for the defense and 

aerospace industry
• Every variety of aluminum products for all aluminum-specific industries

Attention aluminum producers; Aluexpo has all the raw materials, 
consumables, machinery and equipment, and more, that you need for your 
production.  Leading service provider companies from all over the world 
are waiting to show you their latest technological products at Aluexpo.

• Raw materials, primary aluminum products, ingots and billets
• Aluminum production technology, machinery and equipment, extrusion 

press, extrusion dies, industrial furnaces, die-casting machines and 
aluminum recycling equipment

• Machines related to surface treatment, equipment and consumables 
used in aluminum production 

• Consulting and engineering services
And you'll find much more at Aluexpo 2015

Aluexpo is a unique industry event and only held every 
two years – don't miss this special opportunity!  Join 
us at Aluexpo on 08-10 October 2015 – where you can 
find everything related to aluminum. 

Adı, Soyadı / Name, Family Name 

Kurum Adı / Company

Unvan / Title

Adres / Address

Ülke / Country

E-Mail

Tel / Phone          Fax

Lütfen formu doldurunuz
Please fill the form

 ya da kartvizitinizi bırakınız
or attach your business card 

1) İş yerindeki göreviniz? 
☐ Yönetim / 
☐ Satın Alma / 
☐ Pazarlama - Satış / 
☐ Üretim / 
☐ Mühendislik /  

☐ Genel Yönetim  / 
☐ Finans / 
☐ Bakım ve onarım / 
☐ AR&GE / 
☐ Akademisyen / 
☐ Öğrenci / 
☐ Diğer /  
Lütfen Belirtiniz / 

2) Bitmiş veya yarı bitmiş alüminyum ürünlerle ilgileniyor musunuz? 
/ 
☐ Evet / Lütfen 3. ve 4. soruları cevaplayınız / 
☐ Hayır / Lütfen 3. ve 4. soruları geçiniz / 

3) Hangi sektörde çalışıyorsunuz? /

☐ İnşaat ve Yapı / 
☐ Otomotiv /
☐ Beyaz Eşya / 
☐ Savunma ve Havacılık / 
☐ Ulaştırma / 
☐ Enerji / 
☐ Paketleme / 
☐ Alüminyum mutfak eşyaları / 
☐ Diğer /  
Lütfen Belirtiniz / 

/ What is your primary job function?
Management

 Purchasing
Marketing - Sales

Production - Manufacturing
Engineering

Administration 
Finance 

Maintenance 
Research & Development (R&D) 

Academic 
Student 

Other 
Please Specify

.................................................................................................................

Are you interested in finished or semi-finished aluminum products
Yes  If yes please answer questions 3 and 4  

 No  If no please skip questions 3 and 4  

 In which industry are you 
working for 

Construction 
  Automotive

White Goods 
 Defense and Aviation

Transportation
Energy

Packaging 
Aluminum kitchen utensils 

Other 
Please Specify  

.................................................................................................................

General 
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