INTERBUILD EXPO 2018
ULUSLARARASI YAPI FUARI VE İNCELEME ZİYARETİ
( 20 - 23 Mart 2018 / Kiev - UKRAYNA )
Yılda bir kez düzenlenen InterbuildExpo Ukrayna’nın en prestijli ve söz sahibi
yapı fuarı olma özelliği taşımaktadır. 2017 yılında 30.000m2 alanda
gerçekleştirilen fuara 600 firma katılımcı olarak iştirak ederken 26.262 kişi de
fuara ziyaret gerçekleştirmiştir.
ANA ÜRÜN GRUPLARI: Yapı - Projelendirme - Tamir ( Mimari ve şehir planlama tasarımı, onarım
ve restorasyon, yapı malzemeleri, ekipman, mekanik aletler ve ileri teknoloji ürünleri, mühendislik ve
ulaşım altyapısı hareketli ve sabit beton pompaları ve karıştırıcılar, yol yapım makine ve
mekanizmaları) Kapılar ve Aksesuarları (ahşap kapı panelleri ve ashap kalıplama ürünleri, iç ve
giriş kapıları, özel amaçlı kapılar, kapı bölmeleri, kapılar için kilit, kapı kolu, kilit sistemi gibi
bileşenler) Cephe - Çatı - Yalıtım (Çatı kaplama materyalleri, su yalıtım malzemeleri, pas ve
yangından koruyucu ürünler, cephe-çatı- yalıtım ürünleri imalatı için araçlar, drenaj, kanalizasyon ve
don önleyici sistemler) El Aletleri ve Elektrikli Ekipmanlar, Otomasyon ve Pencere Sistemleri
(Stor, makaralar, yapısal camlar, balkonlar, kalkar kapılar, kış bahçeleri) Yeşil Alan - Peyzaj Bahçıvanlık Makinaları ( peyzaj mimarisi ve tasarımı, peyzaj alanları için planlama ve jeoplastikler,
oyun ve spor alanları, suni göletler ve çeşmeler, havuzlar ve diğer su ürünleri örnekleri, peyzaj
heykeller, çimenler ve çiçek bahçeleri çiçekçilik) Enerji ve Eko Teknoloji ( klima sistemleri,
havalandırma sistemleri, ısıtma sistemleri, su arıtma sistemleri) Seramik - Sıhhı Tesisat - Taşlar
( Banyo aksesuarları ve seramikler için modern çözümler, tüm yapı malzemeleri, aletler ve makineler,
mutfak ve banyo için seramik ve seramik granit, sıhhi teçhizat ürünleri, özel küvetler, lavabolar)
Asansörler - Taşıyıcılar - Otomasyon Sistemleri (Yolcu, panoramik, kargo ve özel amaçlı asansörler,
kabinler ve platformlar; yürüyen merdivenler ve hareketli yürüyüş yolları; platformlar, kabinler,
otomatik park sistemleri; otomatik depolama sistemleri, motorlar, makine, dişli ve transmisyon,
hidrolik, çeşitli bileşenler; güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, denetleyici izleme ve kontrol; video
gözetimi ve interkom) İç Mimari - Dekorasyon - Aydınlatma ( Zemin kaplamaları ve bileşenleri,
tavan ve duvar bitirme malzeme ve teçhizatları, pencere, panjur, iç mekan tekstili, aydınlatma, plastik
dekor, yangın alanları )

Fuara Katılım Ücretleri
2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı:

NAKİT

Tek kişilik oda paket fiyatı:

NAKİT

545 EURO’dur
640 EURO’dur

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar
Odamız Dış İlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.
Önemli Not: Ukrayna’ya giriş için vize gerekmemektedir. Türk vatandaşları geçerli biyometrik
kimlik (yeni tip kimlik) ile ya da süresi bulunan geçerli pasaport ile Ukrayna’ya giriş
yapabilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin
ETO Dış İlişkiler Birimi
Tel: 222 26 26 / Dahili: 253 - Okan TAŞKIN
TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

