DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

HAKKIMIZDA
Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin Y-276 numaralı “Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki belgesine” sahiptir.
Detay Fuarcılık Ltd. Şti. Yurt içinde fuar, sergi , kongre, toplantı , seminer ve özel tanıtım
organizasyonlarının yanında; reklam, tanıtım, broşür, dergi ve görsel elektronik hizmetleri
alanlarında da faaliyet göstermektedir.
B. Onat Cad. Şahinol Sitesi
A-Blok 95 / 9 ANTALYA

www.detayfuarcilik.com
info@detayfuarcilik.com

FUARLARIMIZ
•BİZ EVLENİYORUZ - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı
•SANTEK - Yapı Dekorasyon ve Doğalgaz Fuarı
•Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı
•Doğalgaz ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı

HİZMETLERİMİZ
Tel : 0.242 321 34 33
Fax : 0.242 321 24 26

•Fuar Organizasyonu
•Stant Hizmetleri
•Kongre
•Toplantı
•Tanıtım Hizmetleri

Antalya
Isparta
Isparta
Antalya

18-21 Şubat 2016
05-08 Mayıs 2016
26-29 Kasım 2015
01-04 Eylül 2016

11. BİZ EVLENİYORUZ
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı / 18-21 Şubat 2016
Antalya’nın tek evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı 11. yılında da evlenecek olan çiftlerin vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanıyor. 19 yıldan
bu yana farklı sektörlerde fuarlar düzenleyen firmamız; Antalya’da 10 yıldır evlenmeyi düşünen çiftlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen
bu fuarı başarıyla düzenlemektedir. Antalya şehri turizmin başkenti olmakla birlikte evlilik sektörü için de önemini arttırmakta ve yalnızca
yurtiçi değil yurtdışından da evlenmek için tercih edilen bir merkez haline gelmektedir. Bu güzel şehrin öneminin farkında olan firmamız
bölgede böyle bir organizasyonla ihtiyaçlara cevap vermek düşüncesinde ve amacındadır. Firmamız 2016 yılında da bölge halkına hizmet
vermekte olan birbirinden değerli firmaları halkımızla bir araya getirecektir. Bu amaçla düzenleyeceğimiz bu fuarımız Antalya CAM
PİRAMİT Kongre ve Fuar Merkezinde 18 Şubat – 21 Şubat 2016 tarihleri arasında “BİZ EVLENİYORUZ 2016” adıyla siz değerli katılımcılara
ve ziyaretçilere tekrar kapılarını açıyor.
Amacımız; bu fuarımızı yola çıktığımız ilk günden beri her yıl ziyaretçi ve katılımcıların özellikle bekledikleri ve buluştukları bir platform
haline getirmek olmuş ve gelecek her yeni yıl da bu fuarımızı daha da büyütüp zenginleştirmek gayesiyle çalışmalarımıza ekip olarak
yoğun bir şekilde başlamış bulunmaktayız. 2016 yılı için Antalya içerisinde zaten bilinmekte olan bu fuar organizasyonumuzu Antalya
ilçeleri ve çevre illere de duyurmayı ve bölgesel olduğu kadar ulusal bir fuar haline getirmeyi de amaçlamaktayız. Siz değerli firmalarımızın
katkılarıyla birlikte Antalya’nın böyle bir ulusal fuara ulaşmasının hem siz katılımcı firmalar hem de fuarı ziyaret edecek katılımcılar içinde
çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Hepimizin bildiği gibi insan hayatında en yoğun alışverişin yaşandığı dönüm noktalarından birisi de evlilik öncesinde gerçekleşmektedir.
Mutlu bir hayat kurmaya hazırlanan çiftlerin bu zor döneminde yanlarında olabilmek ve istedikleri her ürün ve hizmeti kolaylıkla
bulabilmelerini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz bu fuarın amacına ulaşması için siz değerli firmalarımızı tek çatı altında bir araya
getirmeyi amaçladık.
Hayatı paylaşma kararı alan ve evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yanı sıra, hayatı boyunca her zaman değişikliğe açık olan ve bu değişikliğe ilk
önce yaşadığı mekanı değiştirerek başlamak isteyen çiftlere de büyük kolaylık sağlayan fuarımız tüm katılımcıların isteklerine cevap
vermeye bizde varız diyen siz değerli firmalarımızı bu organizasyon bünyesinde görmekten onur duyacağız. Öncelikle firmanızı ve
firmanıza ait ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak, müşteri potansiyelinizi artırmak ve sektördeki farklılığınızı göstermek için sizinde bu fuarda
yerinizi almanızı bekliyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz, keyifli ve bir o kadar da zahmetli olan bu alış - verişte, siz değerli firmalarımızla,
evliliğe adım atacak olan çiftlerimizi güzel bir atmosferde buluşturmaktır.
B. Onat Cad. Şahinol Sitesi
A-Blok 95 / 9 ANTALYA

www.detayfuarcilik.com
info@detayfuarcilik.com

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

11. BİZ EVLENİYORUZ
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı / 18-21 Şubat 2016
KATILIMCI PORTFÖYÜ
*Gelinlik ve Moda Evleri
*Organizasyon Firmaları
*Oteller ve Restoranlar
*Düğün Salonları
*Fotoğraf Stüdyoları
*Çeyiz Firmaları

*Ev Tekstili
*Mobilya
*Beyaz Eşya
*Züccaciye
*Mutfak Banyo Ekipmanları
*Halı ve Dekorasyon Ürünleri

*Takı ve Mücevher
*Davetiye ve Nikah Şekeri
*Çiçekçiler
*Kuaför Güzellik Salonları
*Ayakkabı Çanta
*İç Giyim

TANITIM
Ulusal Gazete (Bölge Ekleri)
Yerel Gazeteler
Fuar Afişleri ve El İlanları
Davetiye ve Broşürler
Şehrin belirli bölgelerinde bilboard çalışması
Yerel Radyo ve TV İlanları
Sektörel Dergiler de ilan

FUARI DÜZENLEYEN KURUM
DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti. yurt içinde her türlü ürünün tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler
düzenleyen özel bir kuruluştur. DETAY Fuarcılık Ltd.Şti.yurt içinde fuar ve sergi organizasyonları düzenlemek ve her
türlü organizasyon faaliyetlerini sürdürebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınması gereken “Yurtiçinde
Fuar Düzenleme Yetki Belgesine” sahiptir.
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11. BİZ EVLENİYORUZ
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı / 18-21 Şubat 2016
FUAR YERi

: CAM PiRAMiT SABANCI KONGRE VE FUAR MERKEZi / ANTALYA

FUAR TARİHİ: 18-21 Şubat 2016

FUAR HiZMETLERi
•Fuarın genel olarak duyurulması ve tanıtılması
•Danışma Bürosu hizmetinin verilmesi
•Fuar alanının genel aydınlatması, her standa bir adet 220 volt grup priz verilmesi
2
•Stand içlerinin her 3 m için 100 Watt’lık spot ampulle aydınlatılması (kapalı alan için)
•Genel temizlik hizmeti (stand içlerinin temizliği katılımcı firmalara aittir.)
•Fuar kataloğun da firma bilgilerinin yayınlanması
•Açılış töreni düzenlenmesi ve bu konuda basına gerekli bilgilerin verilmesi

FUAR KATILIM ŞARTLARI:
Fuar katılım ücreti; metrekare fiyatı ile alınan standın metrekare tutarının çarpılması ile hesaplanır. Katılımcı firma
toplam tutarın ¼ ünü sözleşmenin imzalandığı anda kalan kısmını da fuarın başlangıç gününe kadar ödemekle
yükümlüdür. Katılım bedelinin tamamını sözleşme anında peşin olarak ödeyen firmalara %6 oranında indirim
uygulanır.
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