
 
 

IFA 2018 
ULUSLARARASI TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ FUARI  

 ( 01 - 04 Eylül 2018 / Berlin - ALMANYA ) 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı Prestijli Fuarlar ve Bireysel Katılımın Destekleneceği Fuarlar listelerinde de 

bulunan IFA Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı yılda bir kez düzenlenen önemli bir 

organizasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık 160 bin m
2 

fuar alanında gerçekleştirilen son 

organizasyona 60 ülkeden 1.805 katılımcı firma iştirak ederken, 253.000 kişi fuarı ziyaret etmiştir. 

 

ANA ÜRÜN GRUPLARI : Küçük Ev Aletleri (Mutfak araç gereçleri, zemin temizleme makinaları, diğer küçük ev aletleri, ütü ve ütü 
sistemleri) Büyük Ev Aletleri (Pişirme ve fırınlama için aletler, buzdolapları ve dondurucular, çamaşır ve bulaşık makinaları) Ankastre 
Mutfak Üniteleri ( Fırınlar, pişiriciler, bulaşık makineleri, ocak başlıkları, buzdolapları, mikrodalgalar, dondurucular, buhar fırınları, 
kahve makinaları) İletişim (Cep telefonu, iletişim araçları, kulaklıklar, kablosuz cihazlar, iletişim cihazları, sabit cihazlar) Piller ve 
Mobil/Sabit Şarj ( şarj cihazları, powerbankler, piller, kablolar ) Bilgi Teknolojileri Donanım ve Yazılım (Parçalar ve elektronik 
ekipmanlar, yazılım ve uygulamalar, Sanal Gerçeklik, 3 boyutlu baskı, Elektronik gözlükler, mobil ödeme hizmetleri) Akıllı Ev/Ev 
Ağları/Robotik (Ev otomasyonları, ağ bileşenleri, servis sağlayıcılar, robotikler, bakım ve ölçüm, enerji tedarikçileri) Ses / HiFi / 
Surround (Kulaklıklar, Ses ve HiFi Aygıtları-Sistemleri, Aksesuarlar, Çok kanallı surround ses sistemleri, Araç ses sistemleri, elektrikli 
müzik aletleri)  Aksesuarlar (Şarj cihazları, doldurulabilir bataryalar, kılıflar, adaptörler, eller serbest aksesuarları, yönlendiriciler, 
modemler) Ev Eğlencesi & VR/Sanal Gerçeklik (Aküler, şarj edilebilir piiler, şarj cihazları, projeksiyon makinalari, oyun konsolları ve 
kontrol cihazları, Blu-Ray, DVD, Eğlence Yazılımı, Bilgi ve eğitim yazılımı, Oyun, Kayıt Cihazları, Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik) 
Elektrikli Ev Aletleri Aksesuarları, Parça ve Bileşenleri, Giyilebilir Teknoloji ve Akıllı Zindelik (Uyku, açık hava etkinlikleri, 
spor aktiviteleri için takip cihazı, akıllı saatler, akıllı kıyafetler ve kasklar, akıllı işitme cihazları) Fotoğraf ve Video (Kameralar, dijital 
kameralar, kamera ve kaydedici kamera aksesuarları, görüntü giriş ve çıkış cihazları,dijital fotoğraf çerçeveleri, 360 derece kameralar, 
video ve fotoğraf düzenleme, dijital kamera ve video kameralar için depolama ortamları) Araştırma Labratuarları ve Başlangıçlar 
(Dernekler, Araştırma ve Geliştirme, İş ve Eğitim, inkübatörler, hız arttırıcılar, akıllı hareketlilik ) Elektrikli Isıtma Aletleri ve 
Klimalar (Klimalar, havalandırmalar, elektrikli ev ısıtma aletleri, elektrikli su ısıtma aletleri ) Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri (Saç 
düzeltici, saç şekillendiriciler,vücut masaj cihazları,sakal düzelticiler,bayan tıraş makineleri,saç kurutma makineleri,epilatörler, 
elektrikli diş fırçaları,ayak masaj ürünleri,ıIsıtma pedleri ve battaniyeleri,manikür/pedikür ürünleri,kızılötesi ısıtıcılar,diş bakım 
aletleri,tıraş bıçakları,buhar terapisi cihazları,el kurutucuları,yumuşak lazerler,elektrik akupunktur birimleri ) TV (Televizyonlar ve 
aksesuarları, televizyon ve radyo yayıncılığı) Dijital Sağlık (Elektrik terazi, kalp atış hızı monitörleri, tansiyon ölçme aletleri, dijital 
termometreler, ışık terapisi cihazları, kan glukoz monitörizasyonu, elektro uyarım cihazları, solunum aleti ) Araç Medya Sistemleri 
(Piller, video araçları, alarm sistemleri, navigasyon sistemleri) Konsept Otomomiller (Araç içi sistemler, elektrik hareketlilik ) Ağ 
Operatörleri ve Alıcıları (set üzeri kutuları, antenler, telekominükasyon şebekesi operatörleri, yayın ağı operatörleri) Drone ( 
Kameralı dronelar, insanlı dronelar, ulaşım dronları) Altyapı ( Karasal, uydu, kablo, kablolu ve mobil ağlar için servis sağlayıcılar, 
internet sağlayıcıları) Yayınlar (Özel ilgi alanı kitapları, ticaret dergileri ve yayıncıları,TV rehberleri ) Çeşitli Diğer Ürünler ( Mobilya 
ve depolama sistemleri, saatler ve alarmlı saatler, işitme cihazları ) 

FUARA KATILIM ÜCRETLERİ 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı: NAKİT 1.090 EURO’dur 

Tek kişilik oda paket fiyatı: NAKİT 1.410 EURO’dur 

Vize ücreti: NAKİT    130 EURO’dur 
                                           

 

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 24 Temmuz 2018 Salı günü saat 17:00’a kadar Odamız Dış 

İlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.  
 

 

Önemli Not: Pasaportu bulunmayan ya da pasaport geçerlilik süresi sona ermiş üyelerimizin, pasaport 

işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız. 
 

 

 

Ayrıntılı Bilgi ve Almanya Vize Başvuru Evrakları İçin:  

ETO Dış İlişkiler Birimi 

Tel: 222 26 26 / Dahili: 253 - Okan TAŞKIN  
 

 

 

TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

http://www.etonet.org.tr/uploads/Download/TuketiciElektronigiFuari.pdf

