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FUAR
KAPSAMI

T.C.Millî Savunma Bakanlığı ve 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 
Başkanlığı'nın katılım ve destekleri ile 
teknolojileri, teknoloji üreticilerini 
teknoloji alıcılarıyla buluşturan, yeni 
teknoloji şirketlerini duyuran, farklı 
endüstrilerden şirketlerin kendilerine 
yönelik yazılım ve donanım 
çözümleriyle tanışmasını sağlayacak 
Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve 
Teknoloji Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz.

 Teknoparklar, üniversiteler ve organize 
sanayi bölgelerinde yer alan firmaların 

ürettikleri, üretimini planladıkları, 
prototiplerini geliştirip patentini aldıkları ve 
üretimine başlayacakları inovatif ürünlerini, 

kamu kurumları ve büyük teknoloji 
firmalarıyla birlikte sergileyeceği, sanayi ve 

teknoloji firmaları ile B2B yapabileceği bir 
platform oluşturmak amaçlanmaktadır.

3

FUARIN
AMACI
Ülkemizin gelişen ekonomisi, sanayisi 
ve iş dünyası ile küresel ekonomide 
pazar payını arttırma, inovasyon 
merkezi haline getirme vizyonu 
kapsamında dünyayı ve toplumları 
değiştiren çok yönlü gelişmeleri, geniş 
kitleler ile buluşturması 
amaçlanmaktadır.
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Faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, 

Büyük ölçekli teknoloji f irmalarıyla ve

kamuyla çalışmak isteyen,

Ar-Ge ve inovasyon yapan,

Her türlü üretim yapan, teknoloji ile uğraşan, 

Organize sanayi bölgelerinde,

Teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

Kümelenme, kuluçka ve start-up’larda,  

Tüm sektörlerde,

Tüm üretim yerlerinde, 

Tüm üretici f irmalar, girişimciler,

Start-up ve kuluçka merkezlerindeki genç girişimciler, 

Geliştiren, üreten tüm gençler ‘‘hedef kitlemizdir’’.
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HEDEF
KİTLEMİZ
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KATILIMCI
PROFİLİ

ZİYARETÇİ
PROFİLİ

Üreticiler 

Ar-Ge Projeleri 

Üniversiteler 

Araştırma Altyapıları

Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Uluslararası Ar-Ge Merkezleri 

Kamu ve Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 

Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı Kuruluşlar

Ticarileştirme Kurum ve Kuruluşları

STK’lar
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 ZİYARETÇİ PROFİLİ
Kamu Yetkilileri / Özel Sektör Ar-Ge Yetkilileri /
Üniversite Ar-Ge Görevlileri / Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri
/ Yatırımcı Şirketler /Ar-Ge Şirketleri / Tasarım Şirketleri /
İmalat Şirketleri / Teknik ve İdari Tüm Profesyoneller 
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Birçok yeni müşteri ile tanışma fırsatı bulun.
Küresel satış fırsatları yakalayın.
Birinci sınıf marka görünürlüğü kazanın.
Yeni satıcılar, temsilciler ve tedarikçiler ile karşılaşın.
Sektör profesyonelleri ve düşünce liderlerinin deneyimleri ve 
öngörüleri sayesinde teknoloji ve endüstri konularında güncel kalın.
Yeni ürünler ve son teknolojileri doğrudan gözlemleyin.
Yüz yüze etkileşimler yoluyla kaliteli ilişkiler kurun ve ağ oluşturun.
Markanızı rakiplerinizin önüne koyarak yalnızca dört günde 365 gün 
değerinde iş oluşturun.
Fuara gelen ulusal ve uluslararası katılımcılar fuarla birlikte dilerse 
İzmir ve Ege Bölgesi’nde bulunan sanayi devlerine tek tek veya 
toplu iş ziyaretleri yapabilecektir. 
Sanayicilerin üretim, satın alma, satış-pazarlama,
Ar-Ge birimlerinin hazır olacağı ziyaretlerde iş geliştirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Fuar kapsamında planlanan sektör toplantılarının bazıları fabrika 
ziyaretlerinde yapılacaktır.
Firmaların ilgili olduğu sektörlerde yapay zekâ ile eşleştirme 
yapılarak B2B tedarikçi iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.
Farklı bölgelerden davetle gelen alım heyetleri, Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri ile tedarikçi firma görüşmeleri yapılacaktır.
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NEDEN
KATILMALIYIM?
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NEDEN ZİYARET
ETMELİYİM?

İzmir, Ege Bölgesi ve ülkemizde üretim ve ihracat yapan şirketleri tanıma;
küresel satış ve iş fırsatlarını yakalama,
Yeni satıcılar, temsilciler ve tedarikçileri ile karşılaşma fırsatları,
Sektör profesyonelleri ve düşünce liderlerinin deneyimleri ve öngörüleri 
sayesinde teknoloji ve endüstri konularında yapılacak olan panel ve
konferanslara katılım,
Yüz yüze etkileşimler yoluyla kaliteli ilişkiler ve ağ oluşturma,
Markalarını rakiplerinin önüne koyarak yalnızca dört günde 365 gün 
değerinde iş oluşturma,
Fuara gelen ulusal ve uluslararası ziyaretçiler fuarla birlikte dilerse İzmir ve 
Ege Bölgesi’nde bulunan sanayi devlerine tek tek veya toplu iş ziyaretleri 
yapabilirler, 
Sanayicilerin üretim, satın alma, satış/pazarlama, Ar-Ge birimlerinin 
hazır olacağı ziyaretlerde iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilirler.
Firmaların ilgili olduğu sektörlerde yapay zeka ile eşleştirme yapılarak 
kayıt olmaları halinde ‘‘B2B tedarikçi iş görüşmeleri’’ gerçekleştirilebilirler.
Farklı bölgelerden davetle gelen alım heyetleri, Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri ile tedarikçi firma görüşmeleri yapabileceklerdir.
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İLETİŞİM
Esra ATAK 
Fuarlar Proje Sorumlusu 

T: +90 232 497 12 84
M: +90 535 570 21 97
E: esra.atak@izmirfair.com.tr

İdil RENDA 
Fuarlar Proje Sorumlusu 

T: +90 232 497 12 12
M: +90 535 570 22 14
E: idil.renda@izmirfair.com.tr

Batuhan ALPAYDIN 
Fuarlar Şefi 

M: +90 541 680 65 71
E: batuhan.alpaydin@izmirfair.com.tr

Emircan ÖZSOY 
Fuarlar Şefi 

M: +90 538 890 90 09
E: emircan.ozsoy@izmirfair.com.tr

Nurhan FİDAN 
Kıdemli İletişim Koordinatörü 

T: +90 232 483 29 29
M: +90 555 559 58 92
E: nurhanfidan@ekaglobal.com.tr

Sedef KURŞUN KARADAŞ
İletişim Koordinatörü 

T: +90 232 483 29 29
M: +90 532 621 35 35
E: sedefkaradas@ekaglobal.com.tr

Halil Safi BAHŞİ 
İş Geliştirme Yöneticisi

T: +90 232 483 29 29
M: +90 532 572 92 16
E: halilbahsi@ekaglobal.com.tr
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