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240’ın üzerinde alıcı bu yıl Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2019’daydı!
Bu sene Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İran, Filistin, Katar, BAE, Cezayir, Birleşik Krallık, Hollanda, Suudi 
Arabistan, Fransa, İspanya ve Hindistan’dan da 240’dan fazla yerli ve yabancı profesyonel alıcı Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul kapsamında ağırlandı. 

İş Geliştirme Platformu Etkinlikleri 

5.000+
İzleyici

90
Uzman Konuşmacı

30+
Etkinlik ve Ödül Töreni

40+
Gündem Konusu

25
İş Birliği

Hyve Connect uygulaması kullanılarak katılımcılar, ziyaretçiler ve alım heyetleri arasında gerçekleşen 
toplantılar ile verimli bir fuar geçirildi.

Hyve Connect uygulaması ile katılımcılar, profesyonel ziyaretçiler ve alım heyetleri arasında toplamda 
2.031 toplantı gerçekleşti.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Hyve Connect Uygulaması

240+
Hyve Turkey ve T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın işbirliğiyle 
düzenlenen aralarında 
Gürcistan, Hindistan, ve 
Azerbaycan’ın da bulunduğu 
toplamda 14 ülkeden 240’ın 
üstünde alıcı Yapı Fuarı 
- Turkeybuild İstanbul’da 
katılımcılarla buluştu.

2020 katılım şartları için bizimle irtibata geçin!
info@yapifuari.com.tr

www.yapifuari.com.tr

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul sektörde çok önemli 
bir rol oynuyor. Yapı Fuarı, sektördeki tüm şirketleri 
bir araya getiriyor. Buradaki ilk hedefi miz kendimizi 
pazara tanıtmaktı. Yıllar geçtikçe fuar bizim için hem 

yerli hem de yabancı müşterilerimize çok daha hızlı bir şekilde 
ulaşmamızı sağlayan bir platform haline geldi; bu yüzden de Yapı 
Fuarı - Turkeybuild İstanbul’a neredeyse her yıl katılıyoruz. Yurt 
içi ve yurt dışındaki önemli müşterilerimizin birçoğuyla bu fuarda 
tanıştık. Zorluklar ve değişen koşullar açısından bakıldığında da 
Yapı Fuarı’nın hedefl ediğimiz pazarlara ulaşmak ve markamızı 
canlı tutmak adına en iyi platformu sunduğunu düşünüyoruz. Fuar 
zorluklara rağmen işlerini büyütmek ve markalarının bilinirliğini 
artırmak isteyen lider sektör şirketleri için doğru bir yer. Biz de bu 
şirketlerden biriyiz ve hedefl erimize ulaşmış olmaktan oldukça 
memnunuz.

Evdema

QDB olarak stratejimiz, 2030 Katar Milli Vizyonuna 
paralel olarak özel sektör içerisindeki ana sektörlerde 
Katar halkına uzun vadeli sosyo-ekonomik faydalar 
sağlayacak şekilde oluşturuluyor. Yapı Fuarı - 

Turkeybuild İstanbul, fuarda sergilenen ürün ve hizmetlerin çeşitliliği 
ve her yıl artan yerli ve yabancı katılımcı sayısı ile birinci sınıf hizmet 
sunan bir yapı malzemeleri ve teknolojileri fuarı. Bu sebeplerden 
ötürü bu yıl Yapı Fuarı’nda yer aldık. Fuar, Katar ürünlerinin 
ihracat olanaklarını artırmasını, Katar’lı üreticiler için yeni pazarlar 
açılmasını ve Katar üretimi ürünlerinin dünyaya tanıtılmasını 
sağlayan bir platform oldu.

Qatar Development Bank

Almanya
Azerbaycan

B.A.E
Cezayir
Filistin
Fransa

Gürcistan
Hindistan
Hollanda
İngiltere

İran
İspanya

Katar
Suudi Arabistan

14
ülke

2.000+
gerçekleşen toplantı
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