
16.899
TOPLAM ZİYARETÇİ

2021
Öne
Çıkanlar

85
ÜLKEDEN

2.873
ULUSLARARASI 
ZİYARETÇİ

23 - 26 Mart 2022
TÜYAP - Büyükçekmece

TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN LİDER YAPI FUARI

www.yapifuari.com.tr

11 

ÜLKEDEN

222
KATILIMCI



218 davetli satın alma profesyoneli Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2021’deydi!
2018 yılından bu yana kullanılan sanal ticaret uygulaması Hyve Connect uygulaması ile bu yıl da tüm katılımcılar ve yabancı 
alıcılar ücretsiz olarak tek bir platform üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde birbirleriyle iletişim kurarak 1500’ün üzerinde toplantı 
gerçekleştirdi ve yeni iş birliklerine imza atma fırsatı yakaladı.

İş Geliştirme Platformu Etkinlikleri 

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 1.502 
toplantı gerçekleşti.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Hyve Connect Uygulaması

218
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
düzenlenen VIP Uluslararası Alım 
Heyeti programı kapsamında yeni 
iş fırsatlarını yakalamak ve işini 
büyütmek için Cezayir, Gürcistan, 
İsrail, Kamerun, Kazakistan, Kosova, 
Lübnan, Nijerya, Sudan, Tunus, 
Uganda olmak üzere toplam 11 
ülkeden 218 davetli satın alma 
profesyoneli ağırlandı.

2022 katılım şartları için bizimle irtibata geçin!
info@yapifuari.com.tr

www.yapifuari.com.tr

Bu fuarın oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. 
Fuarda binlerce firma tanıtım yaptı ve ürün çeşitliliği 
ve bilhassa sunulan teknolojiler benim için çok 
etkileyiciydi. İnce inşaat işleri ve zemin döşemeleri 

özellikle ilgimi çekiyor. Fuarda birçok imalatçıyla tanıştık. Bu fuar 
sayesinde çok sayıda ürün satın alacağız. Fuar organizatörüne 
tüm Türk firmalarını ve uluslararası şirketleri bir araya getirdiği için 
teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca süren bu fuarda kesinlikle yer 
almalılar. Ayrıca Türkiye’de veya dünyanın başka yerlerinde yine 
bu şirket tarafından organize edilecek diğer etkinliklere katılmayı 
umuyoruz. Çok teşekkürler.

Muhammed Sani Zorro - KarIg-Ex NIgerIa Ltd. / NIgerIa

Biz Sever Makine ailesi olarak fuara bu kadar 
ziyaretçinin geleceğini tahmin etmemiştik. Ciddi 
alıcılarla ciddi anlaşmalar yaptık. Hatta rakam vermem 
gerekirse fuarda şu ana kadar 1 milyon doların 

üzerinde makine siparişi aldık. Bunu kesinlikle beklemiyorduk. Bu 
yüzden 2022 sözleşmesini fuar bitmeden imzaladık, önümüzdeki 
sene muhakkak katılacağız. 

Coşkun Sever, Yönetim Kurulu Başkanı  
SEVER MAKİNE A.Ş.
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