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Sektörün Markalaşan Fuarı
2019 yılında gerçekleşen ALUEXPO, sektörün önde
gelen yabancı firmaların yoğun ilgisi ile uluslararası
katılımcısını %38 artırarak, 216'sı yabancı, toplam 397
katılımcıya ulaştı. Katılımcı ve ziyaretçi rekorunu
yenileyen ALUEXPO, katılımcı ve ziyaretçilere yine
benzersiz bir iş platformu yaratmayı hedefliyor.

Branding Fair of the Sector
In ALUEXPO 2019, the number of international
exhibitors increased by 38% with the intense interest
of the leading international companies in the industry
and reached 216 international exhibitors and total of
397 exhibitors.

ALUEXPO kapsamında, önde gelen Türk alüminyum
üreticileri, birincil metal ürünler ile profil, boru, levha,
folyo, külçe, çubuk gibi bitmiş veya yarı bitmiş
alüminyum ürünler ve alüminyum pencere, kapı ve
cephe kaplama sistemleri ve farklı endüstriler için
alüminyum ürünlerini sergileyecekler.

Within the scope of the ALUEXPO fair, Turkish
aluminum producers will exhibit finished or semifinished aluminum products such as profile, pipe,
sheet, foil, ingot, rod and aluminum window, door and
facade cladding systems and also will exhibit
fabricated aluminum products for many different
industries.

Global metalurji sektörünün önde gelen uluslararası
tedarikçi ve üretici firmaları ise, alüminyum üretim
teknolojisinde kullanılan; ergitme, döküm ve dövme,
ısıl işlem ve yeniden ısıtma teknolojisi, refrakterler ve
yalıtım malzemeleri, hadde teknolojisi, yassı ürün
şekillendirme teknolojisi, metal konstrüksiyon
işlemleri, paketleme teknolojisi, ekstrüzyon, çevre
koruma teknolojisi, kalite kontrol ve test ekipmanları,
hurda ve geri dönüşüm teknolojileri ve yüzey işlemleri
gibi bir çok alanda en son teknolojileri ve ürünlerini
sergileyecekler.

The leading international suppliers and manufacturers
of the global aluminium industry will exhibit their
latest technologies in many areas for aluminium
production such as; smelting, casting and forging, heat
treatment and reheating technology, refractories and
insulation materials, rolling technology, flat product
forming technology, metal construction works,
packaging technology, extrusion and environmental
protection technology, quality control and testing
equipment, scrap and recycling technologies and
surface treatments, etc.

Dünya'da alüminyum konusunda marka
haline gelen en önemli fuarlarından biri
olan ALUEXPO sektörle beraber her geçen
yıl büyüyerek sektöre damgasını vurmaya
devam etmektedir.

ALUEXPO, being one of the most
valuable fairs in the world focused on
aluminium, continues to extend its mark
on the sector by growing every year with
the industry.
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TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği,
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve METEM TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Eğitim Merkezi işbirliği ile 10. Uluslararası Alüminyum
Sempozyumu – ALUS10, ALUEXPO 2021 ile eş zamanlı
olarak gerçekleştirilecek, Alüminyum Sempozyumu,
her boyutuyla alüminyum sektörü ile akademik
dünyayı aynı platformda bir araya getirmeyi ve
endüstriye yön verecek bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri uluslararası bir ortamda paylaşmayı,
Türkiye'nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği
için bir vizyon oluşturmayı hedeflemektedir.

10th International Aluminium Symposium – ALUS10 will
be jointly organized by Turkish Aluminium Industrialists
Association (TALSAD), TUBITAK Marmara Research
Center and METEM - UCTEA Chamber of Metallurgical
and Materials Engineer's Training Center in conjunction
with ALUEXPO 2021. Aluminum Symposium aims to
bring together aluminum industry and the academic
world on the same platform, to share scientific and
technological developments that will shape the industry
in all its dimensions and to create a vision of Turkey's
place in the world of aluminium in an international
environment.
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Yeni Alan, Yeni Fırsatlar / New Venue, New Opportunities
ALUEXPO 2019 Fuarı katılımcıları, yüksek düzeyde
gerçekleşen memnuniyet ile fuardan ayrılmışlardır.
ALUEXPO 2019 Katılımcılarının % 95'i ALUEXPO
2021'e kesinlikle katılacaklarını belirtmişlerdir.

95%

The participants of ALUEXPO 2019 Fair have left the
fair with high level of satisfaction. 95% of ALUEXPO
2019 participants have indicated that they will
participate ALUEXPO 2021.

ALUEXPO katılımcılarına büyüyen aluminyum sektöründe en uygun
bütçe ve en kısa sürede pazar payını büyütme imkanı sunmaktadır.
ALUEXPO offers its exhibitors the opportunity to grow their market
share in aluminium industry in a short period with a wise budget.

12 yıldır devam eden başarı... / Success for 12 years...
14-16 Ekim / October 2021, İSTANBUL
7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı
th
7 International Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair

Cost of Participation / Katılım Ücretleri

Raw Space / Standsız

Standard Stand

Furnished / Mobilyalı

235.- €/m² + VAT

245.- €/m² + VAT

275.- €/m² + VAT

Minimum 20m²

Minimum 12m²

Minimum 12m²

Modular construction with floor covering / Stand konstrüksiyonu ve halı
Instalment of electricity / Elektrik temini
Spotlights (100W/3m²) / Aydınlatma (100W/3m²)
Fascia board (20 Characters) / Alın yazısı (20 Karakter)
1x1 Lockable room / Kilitli oda
1 Table / Masa
4 Chairs / Sandalye
1 Info desk / Danışma bankosu
1 Brochure rack / Broşürlük
1 Waste bin / Çöp Kovası

ALUEXPO 2021
Stand Sales Contact
S ta n d S a tış İle tişim
Hannover Messe
Ankiros Fuarcılık A.Ş.
e-mail: sales@ankiros.com
Tel: +90 312 4396792
Germany
Miriam Wagner
e-mail: miriam.wagner@messe.de
Tel: +49 511 89-34289
China
Amy Li
e-mail: amy.li@hmf-china.com
Tel: +86 2122068385
Italy
Juergen Troeger
e-mail: juergen@hfitaly.com
Tel: +39 270633292206
Spain
Marit Jantzen
e-mail: m.jantzen@messe.es
Tel: +34 915620584

Registration Fee / Kayıt Ücreti:
150.- € / Exhibitor / Katılımcı + VAT / KDV
• Publishing company information in the fair catalogue
Fuar Kataloğunda firma bilgilerine yer verilmesi
• Unlimited visitor information
Sınırsız sayıda ziyaretçi davetiyesi

Organizatör / Organizer
Prof.Dr. Aziz Sancar Cad.. 6/2
Çankaya, Ankara - Türkiye
Tel: +90 (312) 439 6792
Fax: +90 (312) 439 6766
www.hmankiros.com

www.aluexpo.com
@hmankirosfairs

