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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.  
  
FUARLARIMIZ 
  
•BİZ EVLENİYORUZ - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı                                    Antalya                                      18-21   Şubat    2016 
•SANTEK - Yapı Dekorasyon ve Doğalgaz Fuarı                                                  Isparta                                      05-08    Mayıs   2016 
•Doğalgaz ve İklimlendirme Teknolojileri Fuarı                                                 Antalya                                      01-04    Eylül     2016  
•Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı                                                         Isparta                                       26-29    Kasım   2015 
 
 
HİZMETLERİMİZ 
•Fuar Organizasyonu 
•Stant Hizmetleri 
•Kongre 
•Toplantı 
•Tanıtım Hizmetleri 
 
 

20.SANTEK 
Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı  / 05-08 Mayıs 2016 



DETAY Fuarcılık olarak 19 yıldır San-Tek adı altında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, mevcut gelişmeler ve sektördeki değişen talepler 
doğrultusunda her geçen yıl daha da büyüyerek ve gelişerek yoluna devam etmektedir. 19 yıldır düzenlenen fuarımızda yapı ve 
dekorasyon ürünleri, kapı pencere sistemleri, mutfak dolapları ve ekipmanları, banyo dolapları, duşa kabin,. cam balkon ve panjur 
sistemleri, zemin kaplamaları, ısı, su, ses izolasyon ürün ve hizmetleri, asansör, otomatik kapı ve güvenlik sitemleri, doğalgaz ürünleri, 
ısıtma soğutma ve havalandırma sistemleri, kombi panel ve radyatörler, güneş enerji sitemleri, klima sistemleri, market ve pasta 
dolapları raf sistemleri konusunda faaliyette bulunan  firmalar  ziyaretçilerle buluşacaktır… 
 
Gelişmekte olan ülke ekonomisi içinde Isparta ve Göller Bölgesi’nin sınırlarının dışına açılması ve bölge dışındaki firmalara da bu bölgenin 
kapılarını açacak fırsatların yaratılması ve bu amaçla alıcılar ile satıcıların her yıl buluştukları ortak bir adres olmak hedefimizdir. Bu hedef 
doğrultusunda fuarımıza Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak ve ilçelerinden de ilgili kişilerin ziyaretini sağlamak için gerekli yerlerle 
görüşmeler sağlanmıştır. 19 senedir Isparta’nın tek ihtisas fuarı olma özelliğini başarıyla sürdüren organizasyonumuz bu misyonunu 
kararlılıkla sürdürme yolundadır. Fuarımızın özelliği ihtisas fuarı olması yanı sıra, Isparta halkının  ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir 
platform olmasıdır.  
 
2016 senesinde 5-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan fuarımız için planlanan ziyaretçilerin yaşam alanları için(ev. bina. bahçe) aradıkları 
her şeyi bulabilecekleri bir platform oluşturmak ve ihtiyaçlarını çeşitli alternatifler arasında  en uygununu seçerek karşılamaları 
dolayısıyla fuarı daha verimli hale getirmektir. Bu nedenle bu sene için planlanan mümkün olduğunca her sektörden firmaların bir araya 
getirilmesidir. 
 
Genel tanıtım çalışmalarının yanı sıra; fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek 
odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanacaktır.  
 
Bölge halkının bize duymuş olduğu güvenin ve 19 senedir bizimle olmasının vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olan şirketimiz bu 
nedenle kalitesinden ödün vermemeyi ilke edinmiştir.   
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TANITIM      
•Gazeteler 
•Radyo ve TV 
•Şehir merkezi açık hava reklamları 
•Fuar afişleri ve el ilanları 
  
FUAR YERİ    
Gökkubbe  Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi  - Batıkent/ISPARTA 
 
20.SANTEK’ 2016 İhtisas Fuarı Isparta ve Göller Bölgesi’nin Fuar amacına yönelik olarak, en büyük ve en modern yapısı olan, 
Gökkubbe  Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi’nde düzenlenecektir. 
 
Fuar alanı birbirine bağlantılı 3 ayrı salondan; toplam 3000 m2 kapalı, 4500 m2 açık alandan oluşmaktadır. Ayrıca fuar alanının 
otogarın yanında ve şehir merkezine 1 km mesafede olması ziyaretçi yoğunluğu açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.  
  
FUAR TARİHİ  

05- 08 Mayıs  2016            
         
FUAR HİZMETLERİ  
*Fuarın genel olarak tanıtılması 
*Danışma bürosu hizmetlerinin verilmesi 
*Fuar alanının genel aydınlatılması 
*Standın her 3 m2 için 100 Watt’lık spotla aydınlatılması (kapalı alan için) 
*Her standa bir adet 220 volt priz verilmesi 
*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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FUAR KATILIMI 
 
Fuara katılım ücreti, metrekare  fiyatı ile alınan standın metrekare tutarının çarpılması ile  hesaplanır. Katılımcı firma toplam tutarın 
¼ ( %25 ) ini 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. 
 

*Fuar katılımı maliyeti ve fiyat teklifi almak için telefon numaraları ve mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.   

 
 
KATILIMCI PORTFÖYÜMÜZ 
 
*Yapı Malzemeleri 
*Mutfak banyo ürün ve ekipmanları 
*İç ve Dış Mimari dekorasyon ürünleri 
*Ev ve Ofis  mobilyaları 
*Çelik , Ahşap ve PVC Kapı pencere sistemleri 
*Isı su yalıtımı mantolama sistemleri 
*Doğalgaz Sistemleri ve yan sanayi 
*Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sistemleri 
*Asansör , Market dolap ve raf  sistemleri                          
*Jaluzi, perde, Halı ve ev tekstili                          
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