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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                                       24-27   Kasım   2016 
 
 
HİZMETLERİMİZ 
•Fuar Organizasyonu 
•Stant Hizmetleri 
•Kongre 
•Toplantı 
•Tanıtım Hizmetleri 
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Gelişen dünya konjöktöründe, küresel ısınma ve buna bağlı su sıkıntısı, Tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale 
getirmiştir. Tarım sektörü bu önemini gelecek yıllarda daha da artıracak gibi görünmektedir. DETAY FUARCILIK LTD. ŞTİ. Olarak bu 
düşünceden yola çıkarak tarım sektöründe iyi bir potansiyel gördüğümüz GÖLLER BÖLGESİNDE 2005 yılında başlattığımız ve 11 yıldır 
başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımızı bu yılda 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. ilk 
yıldan beri siz değerli katılımcıların desteklediği fuarımız her geçen yıl gözle görülür gelişmeler kaydetmektedir. Ekip olarak bu 
sorumluluk bilinciyle çalışmalara büyük bir heyecanla başlamış bulunmaktayız. 
 
Göller bölgesinin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu ve yeni gelişmelerle bu potansiyelin daha çok arttığı 
gözlemlenmektedir. Isparta ekonomisi de ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Tropikal bitkiler hariç hemen her türlü sebze ve meyve 
yetiştirilebildiği Isparta bölgesinde, özellikle elmacılıkta 518 bin tonluk üretimle Türkiye'nin elma üretiminin % 20'sini karşılamaktadır. Bu 
da demektir ki Türkiye`de üretilen her 5 elmadan biri Isparta`da üretilmektedir.  Bu  nedenle  Isparta  ‘Türkiye’nin  elma  üretim  merkezi’  
olarak tanımlanmaktadır. 
 
Bunun yanında da 16.587 ton kirazla yine ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Isparta yağlık gül üretiminde de Türkiye de 
birinci sıradadır. Bölge illerinden Burdur için ise,Hayvansal üretim hem ekonomiye olan katkısı hem de önemli bir geçim kaynağı olması 
sebebiyle önemli bir yer tutmaktadır. Et ve yumurta tavukçuluğu yanında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir ve üretim miktarları dikkate alınmaya değer boyutlardadır. Günde yaklaşık 800 ton süt üretilen Burdur'da hayvancılık 
sektörünün gelişmesi için tüm kurumlar ortak olarak büyük bir çaba sarfetmektedir. 
 
Tüm bu veriler ışığında DETAY FUARCILIK Ltd. Şti tarafından Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Isparta Valiliği, S.D.Üniversitesi, 
Isparta Tarım il Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları işbirliğiyle, 24-27 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 12.Göller Bölgesi 
Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayında  tüm tarım gönüllülerine kapılarını 
açacaktır. 
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 12.Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı  sektör  firmaları  açısından ticari alışveriş  için iyi  bir alternatife buluşma noktası olacak 
olmasının   yanında   aynı zamanda   çağdaş tarım Ve hayvancılık teknolojilerinin tanıtıldığı, konusunda uzman sektör temsilcileri ve 
akademisyenlerin gerek tarım gerekse hayvancılıkta kalite ve verimi arttırıma yönelik bilgilerini bu konu ile ilgili sektör mensupları ve 
ziyaretçilere aktardığı önemli bir buluşma platformu olacaktır. Organik  tarım,  ilaçlama,  tarım  makineleri ve ekipmanları,  sera firmaları, 
ambalaj Ve paketleme, iklimlendirme firmaları,tarım ve  hayvancılık  sektöründeki  yenilikleri  ziyaretçilere sunacaktır. Türkiye’nin  başka 
illerinden de ziyaretçi gelmesinin yanında Isparta, Burdur,  Afyon,  Denizli, Kütahya, Uşak,Eskişehir, Konya, Antalya bölgelerinden  gelen  
çiftçimiz   daha yoğunluklu  olmaktadır.  Bu  yıl  içinde  bölge  katılımının  yoğun  olması amacıyla gerekli planlamalar yapılmış ve tanıtım 
çalışmalarına hızla başlanmıştır. 

 Sizde bölge tarımında benimde payım var diyorsanız organizasyonumuzda yerinizi almak için zaman kaybetmeden bizimle bağlantıya 
geçiniz. 

 

 TANITIM: 

    *Ulusal gazete  

    *Yerel gazeteler   

    *Yerel radyo ve TV   

    *Fuar afişleri ve el ilanları   

    *Davetiye ve broşürler   

    *Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarına duyurulması   

    *Tarım il müdürlüğü ve Ticaret Borsası Destekleri ile ilçe ve köylerden çiftçi getirilmesi  
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FUAR YERİ    

Gökkubbe  Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi  - Batıkent/ISPARTA 
 
12.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta nın Fuar amacına yönelik olarak,  
en büyük ve en modern yapısı olan, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi’nde düzenlenecektir. 
 
Fuar alanı Bürüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alandan oluşmaktadır.  
 
  
FUAR TARİHİ  
 

24-27 Kasım 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 PORTFÖYÜ 

*Meyvecilik                                                                          *Hayvancılık  

*Fide ve Fidan Üreticileri                        *Süt ve süt sanayi  

*T arım İlaçları                                             *Süt sağım makineleri  

*Gübre Firmaları                      *Yem ürünleri  

*Tarım aletleri                                               *Danışmanlık&Sertifika firmaları  

*Soğuk hava depoları                      * Toprak ve tarımsal analiz laboratuvarları  

*Damla sulama sistemleri                      * Tarım sigortaları  

*Ambalaj ve paketleme                      *Tarımsal yayıncılık  

*Organik tarım                      *Bankalar  

*Traktör firmaları                                        *İhracatçı firmalar                                                                       
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