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Değerli Sektör Yetkilileri,

İmalat sanayisinin buluşma noktası olan 9-12 Şubat arasında İstanbul’da 
gerçekleşecek WIN EURASIA Metalworking 2017’yi sizlere gururla sunuyoruz.

Türkiye, hem Doğu ve Batıyı hem de Kuzey ve Güneyi bağlayan stratejik konumu 
sayesinde üretici ve alıcıları bir araya getiren etkili bir buluşma noktası haline gelmiş 
durumda. Ayrıca ticaret fuarları için de mükemmel bir konum sunuyor. 
Bunun yanı sıra, hem hızla yükselen ekonomisiyle Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor, hem de çeşitli 
pazarlar için erişim noktası işlevi görüyor. İşinizi geliştirmek ve yeni platformlar 
yaratmak için Avrasya pazarına yönelik cazip bir fırsat olan WIN EURASIA 
Metalworking’te yer almalısınız.

Günlük hayatımız aslında imalat sanayinin sunduklarına göre şekilleniyor ve 
hepimizin bildiği gibi, imalat sanayi, bir ekonominin zenginlik üretmede başı çeken 
sektörü durumundadır. Farklı pazarların taleplerine yanıt verebilmek için üreticilerin 
son teknolojilere hızla adapte olmaları ve üretim kapasitelerini daha etkin kullanmak 
için üretim tesislerinin kalitesini artırmaları gerekmektedir. WIN EURASIA 
Metalworking, her yıl gerçekleştirilen Avrasya’nın en büyük sac ve metal işleme 
etkinliği olması sebebiyle, sizi, geçtiğimiz yıl 70 ülkeden 29.000 profesyonel ziyaretçi 
ağırlayan bu büyük organizasyonun ayrıcalıklı bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Bu organizasyona katılarak farklı pazarlardan yeni fırsatlar keşfetmenizi sağlayacak 
yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayacaksınız.

Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Alexander Kühnel, Genel Müdür, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 

WIN EURASIA Metalworking, sac ve metal işleme sektörüne yönelik her yıl gerçekleştirilen Avrasya’nın 
en büyük etkinliğidir. Fuar, metal işleme, kaynak ve yüzey işleme olmak üzere 3 ayrı ticari fuarı tek 
çatı altında bir araya getirerek, imalat sanayisine yönelik kapsamlı bir etkinlik sunuyor. 2016 yılında 
gerçekleştirilen etkinlikte oldukça olumlu sonuçlar elde edildi: 70 ülkeden 29.000’in üzerinde 
profesyonel ziyaretçi ve 25 ülkeden 480 katılımcı fuarı ziyaret etti.

Etkinlik, son teknolojiler ve hizmetlere odaklanıp uluslararası kilit uzmanlar ve satın alma kararlarında 
yetkili ziyaretçilerle eşsiz bir buluşma noktası, topluluk ve ağ haline gelirken, mevcut ve potansiyel iş 
ortakları/tedarikçiler/distribütörlerle yüz yüze tanışma, global bir platformda yeni iş olanakları arama, 
yeni bağlantılar edinme ve Avrasya bölgesinde yeni işbirlikleri kurma, pazardaki varlığınızı artırmak 
için özel sponsorluk fırsatları yakalama, pazardaki konumunuzu sağlamlaştırma, şirketinizin marka 
bilinirliğini maksimize etme, yenilikleri görücüye çıkarma, yeni ürün lansmanları ve satışları artırma 
için de müthiş bir fırsat sunuyor.

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi çerçevesinde, devlet destekli olan ″Alım Heyeti Programları“yla 
birlikte gerçekleşen konferanslar, forumlar, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal etkinlikler, 
uluslararası etkinlikler ve özel tematik etkinlikler toplantıların son derece başarılı geçmesini sağlıyor. 
Bunlar, WIN EURASIA Metalworking’i özel ve ″mutlaka katılmanız gereken“ bir etkinlik yapan özelliklerden 
sadece bazıları.

WIN EURASIA Metalworking profesyonel şekilde duzenlenmiş bir ticaret fuarı olarak efektif ve etkili bir 
hol yerleşim planı ile katılımcıların kendilerini üst düzey profesyonellere ve karar vericilere tanıtabilmesini 
sağlayan eşsiz bir ticari platform olarak ön plana çıkıyor. 2016 yılında fuarı ziyaret edenlerin %75’i Balkanlar, 
Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi yüksek potansiyelli pazarlardan gelen satın alma kararlarında yetkili 
kişilerdi. Ziyaretcilerin %76’sı imalat sanayisindendi. Katılımcı sektorlerin başında Metal, Demir-Çelik, 
Makine ve Otomotiv sektorleri geliyordu.

50’nin üzerinde önemli gazete, iş, ekonomi ve seyahat dergisinde tanıtım fırsatları, reklamlar ve ilanlar dahil 
olmak üzere ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla yüksek düzeyde işbirlikleri, ekonomi kanallarında 
televizyon reklamları ve radyo yayınları da fuarın diğer öne çıkan özelliklerinden.

Avrasya’nın Lider
Sanayi Etkinliğine 
Hoşgeldiniz

WIN EURASIA Metalworking’e 
Katılmak için En Önemli 5 Neden
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■ Türkiye geçtiğimiz yıllar içinde Çin, 
Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Fransa, 
Güney Kore, İran, Hindistan, İspanya ve 
İngiltere gibi ülkelere makine, demir ve 
çelik ürünleri ihraç etti.

4 5

Sac İşleme Sektörünün Lider Fuarı:
WIN EURASIA Metalworking

■ Türkiye’nin en çok ihracat yapılan 2. 
sektörü olarak ihracatın yüzde 9,3’ünü 
oluşturan makine ürünleri 200’den fazla 
ülkeye ihraç edilmektedir.

■ Türkiye 2015’te otomotiv endüstrisinde 
önemli bir büyüme göstererek, 
dünyanın 15. ve Avrupa’nın 5. büyük 
otomotiv üreticisi haline geldi. 2013’te 
Türk otomotiv endüstrisi 1.12 milyonun 
üzerinde araç imal etti.

■ 4 saat uçuş mesafesinde olan Türkiye, 
Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’da bulunan 1,5 milyar müşteriye 
ve toplam 25 trilyon $ gayrisafi yurtiçi 
hasılaya sahip pazarlara erişimi sağlıyor.

■ Türkiye’nin 2015 yılı toplam ihracatı 144,4 
milyar $ olarak gerçekleşti.

■ 1996’dan beri AB, Gümrük Birliği ve 20 
ülke ile Serbest Ticaret Sözleşmesi (FTA) 
bulunmaktadır.

Referanslar:

■ Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) - www.tuik.gov.tr

■ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - www.deik.org.tr

■ T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (INVEST IN TURKEY) - www.invest.gov.tr 

■ Makine İhracatçıları Birliği (MAIB) - www.makinebirlik.com.tr

■ Birleşmiş Milletler-İstatistik Bölümü 

■ Türkiye dünyanın 18. ve Avrupa’nın 
7. büyük ekonomisi ve 2023 yılında 
dünyanın 12. büyük ekonomisi 
olması beklenmektedir.

■ Avrupa’nın 6. büyük makine 
imalatçısı olan Türkiye, dünya 
ihracatında 26. sırada yer alıyor ve 
son 5 yılda makine ihracatı % 67 
artış gösterdi.

■ Türk makine ihracatı, son 5 yılda  
ortalama % 15 ihracat artışı ile 
ihracat artışı sıralamasında dünyada 
3. sırada yer alıyor.

■ Türkiye takım tezgâhlarında dünyanın 
15. büyük imalatçı ve ihracatçısı 
konumunda.

■ Türkiye 313 milyon $’lık ihracat hacmi 
ile dünya sac işleme makineleri 
ihracatında 11. sırada yer alıyor.

■ Türkiye’nin sac işleme makineleri 
ihracatında başlıca ülkeler ABD, Rusya, 
Almanya, Suudi Arabistan, Polonya, 
Kanada, Cezayir, İran, BAE ve Meksika’dır.

Kaynak Sektörü Profesyonelleri 2017 Yılında 
Yeniden WIN EURASIA Metalworking’de 
Buluşacak

WIN EURASIA Metalworking, Endüstri 4.0 
ve Sac İşleme Sanayinin Büyük Buluşması 
Olarak Sektöre Damga Vuracak

Surface Treatment Profesyonelleri 
Parts2Clean Özel Alanı İle Fuarda Yerini 
Alacak

WIN EURASIA Metalworking, Sac 
İşleme Sektöründe Türkiye’nin Lider 
Fuarı

Akıllı ve Yenilikçi Üretim Çözümleri İçin 
Eşsiz Platform

Üretim Sürecinde Dijitalleşme WIN 
EURASIA Metalworking 2017’de Yer 
Alacak
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Ekipmanları
Safe@Work 

Önemli 
üretim 
sektörleri bir 
arada

Parts2Clean pavilyonu, güçlü bir marka altında ön 
işleme ve temizlik teknolojilerini sunma olanağı 
sağlamaktadır.  Geniş kapsamlı medya desteği ve hol 
planlarında yüksek görünürlük ile katılımcılara büyük 
fırsatlar sunmaktadır.

parts2clean: Son yüzey teknolojilerinin 
sergileme alanı

Modern üretimde katmanlı üretim teknolojisinin 
getirdiği yeni iş fırsatlarının ve zorluklarının 
anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Inside 3D 
Printing Istanbul 2017, Türkiye ve çevre pazarlara 
hizmet edecek önemli bir etkinlik olarak WIN 
EURASIA Metalworking 2017’de yerini alıyor. Etkinlik 
kapsamında WIN EURASIA Metalworking fuarı çatısı 
altında özel bir sergi alanı oluşturulacak ve buna 
iki gün boyunca sürecek çeşitli konferanslar eşlik 
edecek. Etkinlik, büyük ve orta ölçekli üretici firmaları, 
bu firmaların tedarikçilerini ve uzman endüstriyel 
üreticileri ağırlayacak.

Inside 3D Printing Istanbul

Sac ve metal işleme ile yüzey işleme sektörleri 
üretim aşamalarında önemli rollere sahip, ancak bir 
o kadar da yüksek iş sağlığı ve iş güvenliği riskleri 
barındırmakta. Oluşturulan safe@work özel bölümü 
ile bu süreçler ele alınıyor.

safe@work: İş Sağlığı ve 
İş Güvenliğine Bakış

Üretim süreçlerinde robot kullanımının artan 
önemi, farklı sektörlerde robot kullanımı ve gelecek 
perspektifi gibi konular ele alınmaktadır.

Robotics: İleri üretim teknolojisi

Hammadde 3D Baskı / İlave Üretim
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Avrupa Asya BDTOrta Doğu Amerika Afrika

10% 15%
18%

6% 13%

38%

Kıtalara göre uluslararası 
ziyaretçiler

Katılımcılar

25 farklı ülkeden
480

Ziyaretçiler

70 farklı ülkeden
29,821

Net Sergi Alanı

12,733 m2

Anadolu Alım 
Heyeti

Adana, Afyon, Ankara, Bursa, 
Denizli, Eskişehir, Konya gibi 
önemli şehirler başta olmak üzere 
Türkiye genelinden 50 otobüs

50 otobüs

Metal
Makine
Demir Çelik
Elektrik Elektronik

27%
27%
13%
9%
9%Otomotiv

Kaynak
Döküm 
Otomasyon
Bağlantı ve Fiksaj

9%
7%
6%
5%
4%Plastik

En çok ziyaret eden ilk 10 sektör

Ziyaretçi Profili

üretim sektöründen
76%

satın alma kararlarında yetkili 
ziyaretçi

75%

6

WIN EURASIA
Metalworking 
2016’nın Başarısı

Avrasya’nın en önemli sanayi buluşması
Başta Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yeni pazarlardan ve çevre ülkelerden 
gelen yüksek kalitedeki ziyaretçiler ve satın alma heyetleriyle bir araya gelin.

8
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Katılım
Olanakları

STANDINIZI DİĞERLERİNDEN AYIRAN ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ

INHOUSE Design Hizmetlerimiz:   
  Modüler stand tasarım ve uygulama
  Maxima stand tasarım ve uygulama
  Ahşap stand tasarım ve uygulama
   Ürün tasarımı
   Mimari uygulamalar 

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

Bilgi için: Turhan Arun +90 212 334 69 60 
turhan.arun@hf-turkey.com inhouse.hmist.com.tr

Destekleyenler

G E N E L  G A L V A N İ Z C İ L E R  D E R N E Ğ İ
G A L D E R  İ K T İ S A D İ  İ Ş L E T M E S İ

“WIN EURASIA Metalworking Fuarı, özellikle endüstriyel hizmetler 
ve metal işleme hizmeti veren makineciler ve üretim sektöründe 
faaliyet gösteren diğer şirketler için oldukça önemli bir platform. 
Katılımcıları ve ziyaretçileri buluşturan önemli bir fuar. En önemlisi 
de, metal işleme şirketleri ve üreticilerin sanayiye olan inanılmaz 
katkıları. Bunlar sanayinin gelişimini etkileyen en önemli 
kuruluşlar. Bu fuara katılım bu nedenle çok önemli.”

Dr. Hüseyin Halıcı, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği 
(ENOSAD) Başkanı 

“Bu fuar sebebiyle ikinci kez İstanbul’dayız.  İşimiz “rotary punching” uygulamaları ve inşaat 
sektörüne çok miktarda delinmiş metal sac üretiyoruz. İnşaat sektörünün İstanbul’da hızla yükselen 
bir sektör olduğunu düşündüğümüzde bizim için burası işimiz açısından çok cazip bir lokasyon.
Yeni müşteri arayışı içindeyiz ve bu tür ürünleri üretecek makine imalatçılarıyla çok etkileyici 
bağlantılar kurduk. Yeni işbirlikleri arıyoruz, burayı yepyeni bir bağlamda gördük ve burada 
olmaktan çok mutluyuz, bence bunu Türkiye ve yakın Doğu pazarı için bir atlama tahtası olarak 
kullanacağız.”

Martin Plate, Baust, İş Geliştirme

“WIN Metalworking Fuarı, bizim için iş sağlığı ve güvenliği açısından önem arz ediyor. 
Çünkü ülkemiz iş kazaları ve yaralanmaları konusunda 4. sırada. Bu nedenle biz daha çok 
önemsiyoruz. Metal işleme sektöründe çalışanlar ve işverenler için iş sağlığı ve güvenliği 
kavramını oluşturmak adına Safe@Work adlı özel bölümle bir seminer programı hazırladık. Bu 
program 4 gün devam edecek. Mühendisler ve diğer çalışanlarla birlikte iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanları, metal işleme sektöründeki teknolojik gelişmelerle tanışıyor. Ayrıca genel iş sağlığı ve 
güvenliği konuları hakkında da bilgileniyorlar.”

Levent Kavlak, İSAG Yönetim Kurulu Başkanı

En az 12m2 stand alanı

1. SEÇENEK

(En az 12 m2) ve Paket stand
■ Yan ve arka bölmeler
■ Halı
■ 3 sandalye ve 1 masa
■ Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık
■ Elektrik prizi (Monofaze)
■ Spot ışıklar (100/3m²)

2. SEÇENEK

Stand alanı (En az 12 m2) ve 
Özel Tasarım Paket Stand
■ Yan ve arka bölmeler
■ Halı
■ 3 sandalye ve 1 masa
■ 1 çöp kovası
■ 1m x 1m kilitli bölme
■ Üzerinde şirket ismi yazılı alınlık 
  Elektrik prizi (Monofaze)
■ Spot ışıklar (100/3m²)

3. SEÇENEK

Katılımcı Görüşleri

11

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’
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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 +90 212 334 69 34 
www.hmist.com.tr
info@hf-turkey.com

Yönetim
Alexander Kühnel / Genel Müdür 
Belkıs Ferron / Genel Müdür Yardımcısı

Proje Ekibi 
Ulusal & Avrasya / İstanbul 
Hamit Özaras / hamit.ozaras@hf-turkey.com 
Derya Arslan / derya.arslan@hf-turkey.com
Baran Özdek /  baran.ozdek@hf-turkey.com 

Uluslararası
Hannover Fairs International GmbH  
Christoph Schöllhammer / christoph.schoellhammer@messe.de
Imke Selle / imke.selle@messe.de
Georg Bercker / georg.bercker@messe.de
Tel.    +49 511 89-31423 
Faks    +49 511 89-31499 

Kurumsal İletişim
Cemre İlkan Uludere / cemre.uludere@hf-turkey.com 

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

Desteği ile

Dünya Çapında Diğer Endüstri Etkinlikleri

WIN - World of Industry

16-19 Mart 2017 
İstanbul, TÜRKİYE

16-19 Mart 2017 
İstanbul, TÜRKİYE

16-19 Mart 2017 
İstanbul, TÜRKİYE

16-19 Mart 2017 
İstanbul, TÜRKİYE

MWCS
7 - 11 Kasım 2017
Shanghai, ÇİN

24 - 28 Nisan 2017
Hannover, ALMANYA

24 - 26 Ekim 2017
Stuttgart, ALMANYA

5 - 7 Haziran 2018
Stuttgart, ALMANYA

3 - 6 Ekim 2017
Caxias do Sul, BRAZİLYA

Eylül 2017
Yekatarinburg, RUSYA 


