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DETAY Fuarcılık ailesi olarak 20 yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarların arasına bu yıldan itibaren Antalya şehri ve halkına
yararlı olacağını düşündüğümüz doğal gaz fuarını da eklemiş bulunmaktayız. Ülkemizde 1989 yılından bu yana kullanılmaya
başlanan doğal gaz Antalya'da ilk önce Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere sanayi sektörü ve turizm sektörü ile konutlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Verimli ısınma açısından oldukça avantajlı olan doğal gaz nüfus açısından yoğun olan illerde daha çok
rağbet görmektedir. Ülkemizde doğal gaz ısıtma sistemleri; verim bakımdan en çok kullanılan ve en ekonomik yakıt türüdür.
Antalya, hem nüfus olarak hem de mevcut konumundan dolayı önemli bir noktadadır. Turizm cenneti olan Antalyamız, ülkemizin bu
yönden en zengin kentlerinden biridir. Saymakla bitmeyecek kadar çok turistik mekâna sahip kentte hem nüfus hem de turist sayısı
her yıl giderek artmaktadır. Doğan yakıt ihtiyacının çevre dostu doğal gaz ile karşılanması, Antalya’nın eşsiz doğasının bozulmaması
ve temiz havasının kirlenmemesi için zorunlu hale gelmiştir.
Akdeniz’in incisi konumundaki Antalya’da; doğal gaz sektörü 2013 yılı başından bu yana oldukça ilgi görmeye başlamış ve bu ilgi ve
talepler sonucunda gerek doğal gaz dağıtımını üstlenen Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş, gerekse bu talebi karşılamaya hazır
iç tesisat firmaları tarafından yapılan yatırımlar hızlanarak artmaya başlamıştır. Doğal gazın Antalya’ya gelişiyle beraber Antalya
halkı hem ısınma maliyetini azaltacak hem de hava kirliliğinden kurtulacaktır. Doğal gaz ile yeni tanışan Antalya halkının kafasında
soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. Doğal gazın ne olduğu, nasıl daha verimli kullanılabileceği, hangi bölgelerde ne zaman
kullanılabileceği, tesisat döşetirken ve kombi alırken nelere dikkat edileceği gibi merak edilen birçok konu vardır.
01-04 Eylül 2016 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te gerçekleşecek olan Fuarımız bu soru işaretlerini giderecek, halkımızın ve
sektör temsilcisi firmaların bu eksiklerini tamamlayacak ve doğal gaz ile ilgili her konuda halkın aydınlatılması amacıyla sektörün
önde gelen firmalarıyla halkı buluşturacak bir platform olacaktır. DOĞAL GAZ Fuarı sektör firmaları açısından ticari alış veriş için iyi
bir alternatif olacak olmasının yanında aynı zamanda çağdaş teknolojilerinin tanıtıldığı, konusunda uzman sektör temsilcilerinin
kalite ve verimi arttırma yönelik bilgilerini bu konu ile ilgili sektör mensupları ve ziyaretçi halkımıza aktardığı önemli bir buluşma
noktası olacaktır. Genel tanıtım çalışmalarının yanı sıra; fuara gelen ziyaretçi kitlesinin ilgili ve daha profesyonel ziyaretçiler olması
için; ilgili ticaret ve meslek odaları, ilgili iş adamları dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallarla irtibata geçilecek ve
en yüksek düzeyde ziyaretçinin fuarı ziyaret etmeleri sağlanacaktır.
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FUARI DÜZENLEYEN KURUM
DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd.Şti yurt içinde ürünlerin tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler düzenleyen bir kuruluştur.
DETAY Fuarcılık Ltd. Şti yurt içinde fuar ve sergiler açabilmek ve bu tür faaliyetleri sürdürebilmek için TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ’nin Y-276 numaralı yetki belgesine sahiptir.
FUAR YERİ
CAM PİRAMİT SABANCI KONGRE VE FUAR MERKEZİ / ANTALYA
FUAR TARİHİ
01-04 Eylül 2016
TANITIM
•Gazete Bölge Ekleri
•Radyo ve TV
•Şehir merkezi açık hava reklamları
•Fuar afişleri ve el ilanları
•Apartman ve Site Yönetimleri
•Teknik ve Satın alma Müdürleri
FUAR HİZMETLERİ
Fuarın genel olarak tanıtılması
Danışma bürosu hizmetlerinin verilmesi
Fuar alanının genel aydınlatılması
Genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik firmalara aittir.)
Fuar kataloğunda firma bilgilerinin yer alması
Açılış töreni düzenleyerek basına konu ile ilgili bilgi verilmesi
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KATILIMCI PORTFÖYÜ
Doğalgaz, Güneş Enerjisi, Dökme Gaz,

KATILIMCI PORTFÖYÜ
Yerden Isıtma Sistemleri, Şömine, Boyler, Brülör,

Isıtma Sistemleri Ve Ekipmanları,

Hava Filtreleri, Hava Perdeleri, Hava Temizleme ve Islah

Kombi Cihazlar, Kazanlar, Kat Kaloriferleri, Radyatörler,

Radyant Isıtıcı ve Sistemleri, Basınç Düşürme ve Ölçme

Baca Sistemleri, Havalandırma Sistem ve Ekipmanları

İstasyonları, Termostat

Sızdırmazlık Elemanları, Doğalgaz Sayaçları, Regülâtörleri ve

Nemlendirme, Nem Alma Ve Hava Kurutucu Cihazlar Isı

Ekipmanları, Otomatik Kontrol Ölçüm ve Emniyet Cihazları

Pompası ve Eşanjörleri, Konvektör, Kojenerasyon Sistem ve

Isı, Ses, Su Yalıtımı, Duman ve Toz Emiciler

Cihazları, Sıcak Hava Üreticileri ve Isıtma Apareyleri

Isı Geri Kazanım ve Yakıt Tasarruf Sistemleri,

Soğutma Sistem ve Ekipmanları, Akışkan ve Gazlar

Mühendislik ve taahhüt işleri

FUARA KATILMA
Fuara katılım ücreti, metrekare fiyatı ile alınan standın metrekare tutarının çarpılması ile hesaplanır.Katılımcı firma toplam tutarın
¼ ünü sözleşme
imzalandığı anda kalan kısmını da fuarın başlangıç gününe kadar ödemekle yükümlüdür. Katılım bedelinin
tamamını sözleşme anında peşin olarak ödeyen firmalara % 6 oranında indirim uygulanır.

B. Onat Cad. Şahinol Sitesi
A-Blok 95 / 9 ANTALYA

info@detayfuarcilik.com
www.detayfuarcilik.com

Tel : 0.242 321 34 33 (pbx)
Fax : 0.242 321 24 26

