Avrasya Alüminyum Sektörünün
Buluşma Noktası
The Exclusive Hub for the Eurasian Aluminium Industry

10-12 Ekim / October 2019

aluexpo.com

İSTANBUL
6. Uluslararası Alüminyum
Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri İhtisas Fuarı
th
6 International Aluminium
Technology, Machinery
and Products
Trade Fair

Eş Zamanlı Sempozyum

Concurrent Symposium

9. Alüminyum Sempozyumu

9 Aluminium Symposium

Düzenleyen Kuruluşlar:
TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Organized by:
TALSAD - Turkish Aluminium Industrialists Association
TUBITAK Marmara Research Center
UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials Engineers

Destekleyenler / Supporters

th

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

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Türkiye’de 26 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize
eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından 6. Uluslararası
Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO
2019, 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Mekezi’nde
gerçekleştirilecek.

Having 26 years of experience in organizing fairs in the metallurgy
industry, Hannover Messe Ankiros Fairs organizes the 6th
International Aluminium Technology, Machinery and Products Trade
Fair - ALUEXPO 2019, between 10-12 October 2019 in Istanbul Expo
Center.

Neden ALUEXPO Fuarı?

Why ALUEXPO?

ALUEXPO, 2017 yılında gerçekleşen 5. tekrarı ile bir kez daha kendi
ziyaretçi rekorunu kırarak, 11.421 sektörel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Üç holde fuara katılım sağlayan 157’si yabancı toplam 319 katılımcı,
standlarına gelen ziyaretçilerin niteliği açısından ALUEXPO Fuarlarından
son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

Avrupanın 2. ve Avrasya’nın en büyük Aluminyum Fuarı olan ALUEXPO
Fuarının başarısının sebebi fuara katılan sektörel ziyaretçi niteliğidir.
Anket sonuçlarına göre, 2017 yılında fuara katılan ziyaretçilerin %70’i
yönetici veya satın alma yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bunun doğal
sonucu olarak fuarda birçok başarılı iş bağlantısına imza atıldı.
ALUEXPO Fuarını başta alüminyum üreticileri ve tedarikçileri olmak
üzere, yoğun olarak alüminyum ürünler kullanan inşaat ve yapı, otomotiv,
beyaz eşya, savunma, makina imalatı, ulaştırma, raylı sistemler, ambalaj,
enerji, mutfak eşyası, iletken ve teller ve daha birçok sektör ilgilisi ziyaret
ediyor. ALUEXPO, bu büyüyen sektörlerde satışlarınızı ve pazar payınızı
en etkili bütçe ile kısa sürede arttırmanıza olanak sağlıyor.

ALUEXPO broke its own visitors record with the 5th edition where
11.421 industry experts visited the fair. The 319 exhibitors, 157 of them
being international companies exhibited in three halls stated that they
were very pleased with the profile of the visitors.

Being one of the tops of Europe and the biggest Aluminium Fair of
Eurasia; one of the reasons of ALUEXPO Fair’s success is the visitors’
profile. According to the survey in 2017 the 70% of visitors are
managers or purchasers. As a natural result, there were a lot of
successful business arrangements were signed during the fair.
Most being aluminium producers and suppliers there will be visitors
from construction, automotive, white goods, defense, machinary
production, transportation, railing systems, packaging, energy, kitchen
utensils, conductors and wiring industries in ALUEXPO.
ALUEXPO allows you to direct your sales and marketing effort
accurately and cost effectively in these growing industries.

Sektörü etkileyen kararların verildiği bu
platforma katılarak siz de Türkiye ve
Avrasya’nın büyümekte olan Alüminyum
sektöründe yerinizi alma fırsatını
kaçırmayın.
Don’t miss the opportunity of taking part
in the growing Aluminium industry in
Turkey and Eurasia by reserving
your stand in this platform where
all the strategic future
decisions are made.

Katılımcı Profili

Exhibitor Profile

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 9'uncu holde yerli alüminyum üreticiler,
10'uncu ve 11'inci hollerde ise yerli ve küresel üretici ve tedarikçi
firmalar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

The local aluminium producers in hall 9 and the local and international
aluminium producers and suppliers to the industry in halls 10 and 11 in
Istanbul Expo Center will showcase their products to visitors.

Alüminyum sektörünün tedarikçileri:

Suppliers to aluminium industry like:

• Ergitme, döküm, ısıl işlem ve yeniden ısıtma teknolojileri
• Basınçlı döküm makina ve ekipmanları
• Kokil döküm makina ve ekipmanları
• Sürekli döküm makina ve ekipmanları
• Refrakterler ve yalıtım malzemeleri
• Hadde teknolojileri
• Ekstrüzyon ve tel çekme teknolojileri
• Döküm, dövme ve ekstrüzyon kalıpları
• Kalıp ve aksamlarının üretimi ve malzemeleri
• Test, ölçüm ve kontrol teknolojileri
• Hurda prosesleri, yeniden kazanım, ıslah, geri dönüşüm teknolojileri
• Yüzey işlemleri
• Servis ve danışmanlık hizmetleri, dernekler ve yayınlar

• Melting, casting, heat treatment and reheating technology
• Pressure, die-casting machinery & equipment
• Gravity die-casting machinery & equipment
• Continues casting machinery & equipment
• Refracters and isolation materials
• Rolling mill technology
• Extrusion and drawing
• Casting, forging and extrusion moulding
• Toll, die and mould making
• Measurement and testing
• Scrap processing, recovery, reclamation and recycling
• Surface treatment
• Services, consultancy, associations and press

Alüminyum sektörünün üreticileri:

Aluminium producers:

• Birincil alüminyum
• Sekonder aluminyum
• Yarı bitmiş alüminyum ürünler; levha, profil, külçe, biyet, vb.
• Döküm ürünleri
• Mimari uygulamalar için alüminyum sistem ürünleri
• Endüstriyel üretimler için yarı mamüller
• Ve diğer alüminyum ürünler

• Primary aluminium
• Secondary aluminium
• Semi-finished products like plates, profiles, ingots, billets, etc.
• Casting products
• Aluminium systems products for architectural applications
• Semi fininished products for industrial production
• Other aluminium products

10 yıldır devam eden başarı...
İlki 2009'da gerçekleştirilen ALUEXPO, sektörle paralel olarak kısa sürede
büyük bir gelişim göstererek, alüminyum konusunda büyüklük açısından
dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geldi.

Success for 10 years...
Born in 2009, ALUEXPO grew parallel with the industry with a great
progress and became one of the major fairs of its field.

ALUEXPO 2017’ye
Genel Bakış

An Overview of
ALUEXPO 2017

• 8.471 m² net stand alanı
• 33 Ülkeden 319 katılımcı
• 82 Ülkeden 11.421 sektörel ziyaretçi

• Net stand area of 8.471 m²
• 319 Exhibitors from 33 countries
• 11.421 Visitors from 82 countries

319
Katılımcı
Exhibitors

162
YERLİ
NATIONAL

Bizi takip edin
Follow us on

157
YABANCI
INTERNATIONAL

11.421
Ziyaretçİ
Visitors

9.695
YERLİ
NATIONAL

1.726
YABANCI
INTERNATIONAL

9. Aluminyum Sempozyumu
TALSAD – Türkiye Aluminyum Sanayicileri
Derneği, TÜBİTAK MAM – Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma
Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 9.
Aluminyum Sempozyum’u gerçekleşiyor.
Alüminyum sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da
ekonomik ve bilimsel anlamda geldiği noktanın
inceleneceği, teknolojik gelişmelerin ve
yeniliklerin ele alınacağı sempozyuma, 10-11
Ekim 2019 tarihlerinde ALUEXPO 2019 fuarı ev
sahipliği yapıyor.

9th Aluminium Symposium
The 9th Aluminium Symposium will be organized
by TALSAD – Turkish Aluminium Industrialists
Association, TUBITAK MRC The Scientific and
Technological Research Council of Turkey,
Marmara Research Center and UCTEA Chamber
of Metallurgical and Materials Engineers.
ALUEXPO 2019 will host the symposium
between 10-11 October 2019 where the latest
technological developments and the economical
and scientific elements of aluminium industry of
Turkey and the World will be examined.

Cost of Participation
Katılım Ücretleri

LOCATION / ISTANBUL
ALUEXPO will be held in “Istanbul Expo Center”; the
best connected venue in Istanbul, the unique location
offers everything that exhibitor is looking for.
minimum 20 m²

Raw Space
235.- €/m² + VAT

Standsız Katılım
235.- €/m² + KDV

minimum 12 m²

ALUEXPO 2019
Stand Sales Contact Information
Stand Satış İletişim Bilgileri
Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Tel : +90 312 4396792
sales@ankiros.com

Standard Stand
245.- €/m² + VAT

Standart Stand
245.- €/m² + KDV

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Allotment of Space
Standard stand construction
Carpeting
Installment of electricity
Spotlights (100W/3m²)
Standard fascia board

İstenilen alanın tahsisi
Standart Stand Konstrüksiyonu
Zemin Halısı
Stand içerisine elektrik temini
Aydınlatma (100W/3m²)
Standart alın Yazısı

International Pavilion
Hannover Fairs International GmbH
Tel : +49 511 89-31410
Ms. Christiane Hlawatsch
christiane.hlawatsch@messe.de

minimum 12 m²

Organizer / Organizatör

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. 6/2,
06680 Çankaya, Ankara - Turkey
Phone: +90 (312) 439 6792
Fax: +90 (312) 439 6766
www.hmankiros.com

Furnished Stand
275.- €/m² + VAT

Mobilyalı Stand
275.- €/m² + KDV

In addition to standard stand;
• 1x1 locked room
• 1 table
• 4 chairs
• 1 info desk
• 1 brochure rack
• 1 waste bin

Standart standa ek olarak;
• 1x1 Kilitli oda
• 1 masa
• 4 sandalye
• 1 banko
• 1 broşürlük
• 1 çöp kovası

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

