
 

 

BAKUBUILD  

ULUSLARARASI İNŞAAT FUARI VE İNCELEME ZİYARETİ 

 ( 22 - 25 Ekim 2019 / Bakü - AZERBAYCAN ) 

 

Hazar bölgesinin inşaat alanındaki en büyük sergisi olan BakuBuild, bölgenin 

inşaat ve mimarlık, tasarım ve onarım alanındaki en önemli profesyonel 

etkinliğidir. Bu yıl 24. Kez gerçekleşecek olan etkinliğe 2018 yılında 23 ülkeden 

219 firma katılımcı olarak iştirak ederken 36 ülkeden yaklaşık 9.000 kişi de fuara 

ziyaret gerçekleştirmiştir. 

ANA ÜRÜN GRUPLARI: İnşaat Malzemeleri (çimento, beton, karışımlar, kaplama malzemeleri, tuğla, 

ahşap malzeme ve ürünler / kapılar, pencereler, aksesuarlar, seramik, taşlar, zemin kaplamaları, boyalar, 

cilalar, emprenyelar, kaplamalar, duvar kağıtları, yapı kimyasalları, cam ve plastik yapı ürünleri ) İnşaat 

ekipmanları ve teknolojileri ( yapıların mühendisliği, metal işleme makineleri, kaynak ekipmanı, elektrikli 

ekipman, makineler ve özel ekipman, kompresör ekipmanları, enstrümanlar, bağlantı elemanları, inşaat 

malzemeleri üretimi için donatım, sondaj ekipmanı, beton karıştırıcılar, kaplama ve inşaat işleri için 

donatım,yardımcı bina yapıları) Sıhhı Tesisat (banyo ve mutfak için duvar karoları, seramik ve sıhhi tesisat 

ürünleri, banyo mobilyası, duşlar ve hidromasaj kabinleri, banyo ve duş aksesuarları) Metal ürünler (metal 

yapılar, çerçeveler ve iskeletler, galvanizli metal borular, borular ) Çatı ve İzolasyon Ürünleri (metal 

kiremit, polimer-kum kiremit, seramik, polimerik vb.,su yalıtım malzemeleri, ısıya dayanıklı ses yalıtımlı 

malzemeler, kanalizasyon ve drenaj ) İç Dekorasyon ve Tasarımları ( duvarlar, duvar panelleri, tavanlar ve 

tavan sistemleridöşemeler, parke, lamine, mantar, ahşap, cam, halılar, kapılar ve kilitler, merdivenler, 

şöminelerdoğal ve yapay taş, aydınlatma, perde, korniş, panjur, dekoratif tekstiller, iç mekan eşyaları ve 

dekor, iç mekan çözümleri ) Boyalar, cilalar ve kaplamalar (  İç boyalar, Dekoratif kaplamalar, Cephe 

boyaları, Endüstriyel boyalar ve teknolojiler, Toz kaplamalar, Cilalar ve koruyucu kaplamalar, Astarlar ve 

macunlar, Boyama ekipmanı ) Peyzaj mimarlığı ve tasarımı ( küçük mimari formlar, alp tepeleri, çiçek 

tarlaları ve çiçek bahçeleri, rezervuarlar, taşlı bahçeler, merdivenler ve basamaklar, iletişim sistemleri, 

çocuk oyun alanları, bahçe ekipmanı, ekipmanı ve envanteri, dış aydınlatma ekipmanı, dikim malzemeleri ) 

Evler (Ahşap evler, ahşap ev islektleri, hamamlar,  pergolalar, cepheler, pencereler, kapılar, pencere, 

plastik, pvc ve cam teknolojisi, cephe malzemeleri ve teknolojileri, çitler, kapılar ve otomasyon sistemleri, 

kapılar) Ekolojik Yapılar (enerji tasarruf teknolojileri, alternatif ısı, su, güç kaynakları) İnşaat Araçları 

(buldozerler, ekskavatörler, yükleyiciler, kazma ve tesviye makineleri, asfalt finişerleri, menteşeli çalışma 

ekipmanları,özel taşıma araçları, kaldırma ekipmanları, vinçler, konveyörler, makineler ve mekanizmalar 

için yedek parçalar ve bileşenler, yıkım ekipman ve sistemleri, betonarme işlenme teknikleri, kazık çakma 

işleri için donatım) Aydınlatma ve Elektrik Ürünleri (elektrikli ekipmanlar, elektro ayar ürünleri ve 

aksesuarları, kablo üretimi, led ürünler, aydınlatma ürünleri, elektrik ölçerler ) 

 

FUAR KATILIM ÜCRETLERİ 



 

 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı:         NAKİT  599 EURO 

Tek kişilik oda paket fiyatı:         NAKİT  704 EURO 

                                           

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 18 Eylül 2019 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar Odamız 

Dış İlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.  

Fuarın içeriği ile ilgili olarak NACE kodu uyumlu en az 10 firma olması durumunda KOSGEB Yurtdışı 

İş Gezisi Desteği için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 

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

pasaport işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız. 

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt 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/2019/2-Bakubuild.pdf

