
 
AUTOMECHANICA FRANKFURT 

ULUSLARARASI OTOMOTİV SERVİS ENDÜSTRİSİ FUARI 

 ( 12.09.2018 - 15.09.2018 / Frankfurt - ALMANYA ) 
 

AUTOMECHANICA FRANKFURT Uluslararası Otomotiv Servis Endüstrisi Fuarı 

sektöründe 2 yılda bir kez düzenlenen önemli bir fuar organizasyonudur. 

AUTOMECHANICA FRANKFURT’A 2016 yılı istatistiklerine göre 60 ülkeden 1.805 

katılımcı firma iştirak ederken, 170 ülkeden 133.000 kişi fuara ziyaret 

gerçekleştirmiştir. 

ANA ÜRÜN GRUPLARI : Parçalar ve Bileşenler (Güç aktarma organları (motor, 
şanzıman, egzoz), Şasi (akslar, direksiyon, frenler, tekerlekler, susturucular), Kaporta (sac metal parçalar, çatı sistemleri, montaj 
parçaları, araba camı, tamponlar), Standart parçalar (sabitleme elemanları, diş ve sigorta elemanları, sızdırmazlık halkaları, 
rulmanlar), İç mekan (kokpitler, aletler, hava yastıkları, koltuklar, ısıtma sistemleri, klima sistemleri, elektrikli ayar makineleri, iç 
filtreler), Alternative drive systems original equipment / retrofits /all-in-one solutions (electric drive, CNG, LNG, LPG, hydrogen), Şarj 
aksesuarları (fişler, kablolar, konektörler), Binek araçlar ve ticari araçlar için yenilenmiş, yenilenmiş ve restore edilmiş parçalar 
Elektronik ve Sistemler Motor elektroniği (kontrol üniteleri, otobüs sistemleri, sensörler, aktüatörler) Araç aydınlatması (farlar, 
LED / OLED, lazer, dış ve iç aydınlatma) Yerleşik güç kaynağı sistemi (güç kaynağı, pil, batarya yönetim sistemleri, kablo tesisatı, fiş 
bağlantıları, sensörler) Akıllı trafik sistemleri (ITS) / Araç güvenliği (bağlı araba, telematik sistemleri, sürücü destek sistemleri, 
otonom sürüş, kamera sistemleri) Konfor elektroniği (otomatik klima sistemleri, koltuk ısıtıcılar ve koltuk havalandırması, elektrikli 
koltuk ayarı, anahtarsız çalıştırma sistemleri, direksiyon sistemleri) Aksesuarlar ve Özelleştirme (Genel olarak motorlu taşıtlar için 
aksesuarlar (taşıyıcı sistemler, çeki kuplajları, tavan kutuları, koruyucu kılıflar, krikolar, teknik tekstil, araç güvenlik ürünleri, 3D 
baskılar), Teknik özelleştirme (spor egzoz sistemleri, spor hava filtresi, spor şasi, çip ve motor ayar, ses tasarımı, koltuklar, kulüp 
sporu), Görsel özelleştirme (iç, kaporta elemanları, araba sargısı, sprey filmler, airbrush sistemleri) Bilgi-Eğlence (ses sistemleri, 
navigasyon, multimedya, araç medyası, arayüzler) Özel araçlar, ekipman ve donanımlar (arazi aracı ve pick-up aksesuarları, taksiler, 
polis ve ambulans servisi ve belediye araçları) Tekerlek jantları, jantlar, lastikler, lastik basıncı yönetim sistemleri, Römorklar için 
araba römorkları ve küçük ticari araç römorkları, yedek parçalar ve aksesuar parçaları Tamir & Bakım (Atölye ekipmanı ve 
araçları (kaldırma donanımı, test ve ölçüm ekipmanları, lastik takma, iş elbiseleri) kaporta tamirleri (ekipman ve malzeme), boyama 
ve korozyon koruması (tesisler, ekipman, boyalar, korozyon koruması, nokta onarımı, yardımcı malzeme), taşıt üstyapılarının bakım 
ve onarımı (karavan ve karavanların üst yapıları, hafif ve ağır hizmet araçları için özel ve özel üstyapılar), çekici servis,  kaza 
yardımı, mobil servisler (ekipman, malzeme / sarf malzemeleri), hurdaya ayırma ve geri dönüşüm (sistemler, ekipman), Atölye ve 
araba satıcısı ekipmanları (mağaza-montaj / mağaza sistemleri, satış tesisleri, ofis ve depo mobilyaları), Yağlar ve madeni yağlar 
(tesisler, ekipman, yağlar, yardımcı malzemeler ve sarf malzemeleri, geri dönüşüm) Oto Yıkama, Bakım ve Yenileme  Yıkama 
(yıkama salonları ve yıkama tünelleri, yıkama alanları, yıkama tesisleri, aksesuarlar), Araç bakımı (dış ve iç temizlik, araç bakımı, 
temizlik ve bakım ürünleri), Araç yenileme (dış ve iç yenileme, nano boya sızdırmazlık, akıllı tamir, döşemelik ve deri onarım, ozon 
tedavisi), Altyapı doldurma ve yakıt ikmali (akaryakıt istasyonu ekipmanları, alternatif yakıtlar için dolum sistemleri, şarj 
istasyonları, jeneratör ve şebekeler, hizmetler), Yönetim e Dijital Çözümler (Atölye / araba satıcısı / akaryakıt istasyonu tasarımı 
ve inşaatı (iş, sertifikasyon ve  çevre koruma danışmanlığı) Finansman, franchise Konseptleri Şikayet yönetimi ve hasar kontrolü, 
bayi yönetim sistemleri (şirket organizasyonu, EDP, veri yönetimi, müşteri tutma planları)Atölye yönetimi (teknik izleme ve 
belgelendirme) Mesleki eğitim ve ileri eğitim (mekanik, mekatronik, araba karoseri yapımı, resim, satış), Atölye ve araba satıcısı 
pazarlaması (dış reklam, reklam malzemeleri),İnternet servis sağlayıcıları ve araç pazarları 
 

 FUARA KATILIM ÜCRETLERİ 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı:  NAKİT  1.395 EURO’dur 

Tek kişilik oda paket fiyatı:  NAKİT   2.035 EURO’dur 

Vize ücreti: NAKİT    125 EURO’dur 
                                           

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 12:00’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 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/2-Almanya.pdf

