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İSTANBUL FUAR MERKEZİ



EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN
GLOBAL BULUŞMA
TARİHİNİ NOT EDİN
Sektörün 1.000'in üzerinde öncü üretim ve ihracat-ithalat firması
ev tekstili, kontratlı tekstil, tasarım, zemin ve duvar kaplamaları 
alanlarındaki yeni koleksiyonlarını 160.000 m2 alanda sergileyecek.

Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve BDT ülkeleri, Körfez ülkeleri 
ve Kuzey Afrika’dan iç mimarlar, tasarım ve konsept mağazaları,
mobilya showroomları, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar, mağazalar, 
zincir mağazalar, mağazalar ve oteller EVTEKS'i ziyaret edecek.

SONBAHARIN 
TÜM RENKLERİ

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri
olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı EVTEKS, 
01-05 Kasım 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde 
26. kez kapılarını açacak.

BULUŞUYOR 
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B2B
GÖRÜŞMELERİ

İLE BÜYÜK
DESTEK

B2B Eşleştirme Programı ile ürün gruplarına göre kategorize
edilen katılımcılar, B2B toplantı alanında uluslararası alıcılar
ile sağlam ticaret ilişkileri kurabilecekleri verimli toplantılar
yapma fırsatı buluyor. Ticaret Bakanlığı tarafından
desteklenen Uluslararası Alım Heyeti Programı, katılımcıların
B2B toplantıları düzenlemelerine imkan tanımaktadır.

• EVTEKS'in, dünyanın en büyük iki ev tekstili 
fuarından biri olması

 
• 100'den fazla ticari ataşe ve çok sayıda 

ticaret odası ve dernek tarafından 
desteklenmesi

 
• Türkiye ve yakın coğrafyasında, inşaat 

sektörünün büyümesi ile ev tekstili ve kontrat 
tekstili piyasasının pazar payı ve satış 

hacminin artması
 
• İthalat potansiyeli 1 milyar dolarlık Türkiye, 

3.5 milyar dolarlık MENA ve 2.5 milyar dolarlık 
CIS pazarına ürün satma fırsatı

• 2.5 milyar potansiyel ev tekstili alıcısına 
sadece 3 saatlik uçuş mesafesinde olması

  
• Avrupa, Körfez ülkeleri, Bağımsız Devletler 
Topluluğu & CIS ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika 

ülkelerinin kesişme noktasında olması
  

• İspanya, Portekiz, Belçika, Almanya
ve İtalya başta olmak üzere Avrupa’nın

ve dünyanın en önemli ev tekstili 
üreticilerinin uzun yıllardır Uluslararası 

EVTEKS Fuarı’nı tercih etmeleri
 

• Dünyanın en büyük fuar 
organizatörlerinden CNR Holding tarafından 

hayata geçirilmesi



DİZAYNİST 
ÖZEL ALANI

İÇ MEKAN TASARIMI VE EV TEKSTİLİNİN 
ÖNCÜ FUARINDA YER ALIN

ÖNEMLİ KARAR
 ALICILARLA TANIŞIN

MÜŞTERİLERİ ETKİLEMEK,
B2B GÖRÜŞMELERİ VE SATIŞ YAPMAK İÇİN

DOĞRU PLATFORMDA YER ALIN

TASARIMLARINIZI VE ÜRÜNLERİNİZİ
HARİKA BİR ORTAMDA SUNMA

FIRSATI YAKALAYIN

BU ÖZEL ALANDA KATILIMCILARIN
EN YENİ TASARIMLARINIZI

KEŞFETMESİNİ VE ALMASINI SAĞLAYIN

Ev tekstili tasarımcıları için 

dünyanın en önemli 

uluslararası platformlarından 

EVTEKS 2022 Dizaynist Özel 

Alanı yer alacak. Kahve 

molası alanı ve catering 

hizmetlerinin olacağı bu alan, 

tasarımcıların müşterilerine 

tasarımlarını ve 

kreasyonlarını sundukları 

rahat bir ortam yaratacak. 

Yepyeni imajiyla sergiye 

bambaşka bir renk katacak 

Dizaynist Özel Alanında 

yayıncılar ve perakende 

hizmetleri de olacak!

EVTEKS 2022, tekstil tasarımcıları için de mükemmel firsatlar 
sunuyor. EVTEKS, tekstil tasarımcıları için en değerli ticaret
platformu haline gelecek olan tasarımcılara özel olarak
hizmet vermek üzere Dizaynist Özel Alanını hazırladı.



DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ
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Ünlü tasarımcı Bahar Korçan, yeni sezon trendlerinden 
bahsetti ve “EVTEKS keşfedilmesi gereken çok zengin bir 

dünya. Çok keyifli koleksiyonlar gördüm; trendi çok ince bir 
şekilde takip eden ve ona göre tasarlanmış güzel 

koleksiyonlar var.  Dünyadan ayrı değiliz. 
Zamanı yakalayan ve çok iyi takip eden firmalar var. Katılımcı 

sayısı açısından çok başarılı buluyorum." dedi.

EV TEKSTİLİ
ENDÜSTRİSİ
BÜYÜMEYE

DEVAM EDİYOR

EVTEKS 2019, tasarım ve teknolojiler, 
duvar kaplamaları ve ev tekstili 
trendleriyle ilgili yeni bölümler sundu.

Fuarın moda ve trend temasını 
ise ünlü tasarımcı Bahar Korçan 
liderliğinde oluşan özel bir ekip 
hazırladı. Bu ekip tarafından 
tasarlanan yeni sezon ev tekstili 
trendleri ilk kez EVTEKS Fuarı’nda 
sergilendi.

EVTEKS'te gerçekleşen muhteşem 
sunum, ev tekstili trendleri, doğa
ve tasarım tarihinden esinlenen 
heyecan verici temaları
ile katılımcıların dikkatini çekti.



MANTEROL S.A.
JUAN GIMENEZ 

EVTEKS potansiyel müşterilerle buluşup iş yapabileceğimiz iyi bir fırsattır. Yoğun olarak 
Türk müşterilerimiz vardı ama her yerden ve elbette Arap ülkelerinden ziyaretçilerimiz 
oldu. Elbette tekrar katılacağız.

TELAS DESIGN
RICARDO MARQUES 

Bu yıl Rusya ve Çin'den çok ziyaretçi geldi. Çok iyi gidiyor. Pek çok ülkeden ziyaretçi 
geliyor ve yeni temaslar kurduk. EVTEKS, harika bir çevre sunmaya devam ediyor.

ASSOCIATION HOME FROM PORTUGAL
MARIA ALBERTA CANIZES 

Bu bizim üçüncü katılımımız.  Şirketlerimizle konuştum ve bu yıl EVTEKS'in geçen yıldan
çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar. EVTEKS, dünyada önemli bir fuar. Şirketlerimiz 
mutlu ve EVTEKS'e gelmeye devam edecekler. İran, İsviçre, Türkiye ve diğer bazı 
ülkelerden ziyaretçilerimiz oldu. Türkiyeli ziyaretçiler ağırlıklı olarak üretici olan 
katılımcılardı ve Portekiz'in farklı kalitede ürünlere sahip olduğunu düşünüyorlar.

K A T I L I M C I  G Ö R Ü Ş L E R İ

����
����
�������	������	
��������������������

������
�	������	�
	�����������������������������

��	�	���������������
��
����������
����������

��������	������������������
�����	����
	�	����

�����������
��������
��������
������
�������	�

����
��	�	���
��	
���

��
�������
��������
��	�	��	���
�������������������

��	���
��	��������
����������
��������
��	��������	��

��������������	����������	�����
�����������	
���

����������

�������������������������������

�
����������������������
	���������
���������
�����

Evteks 2019
Evteks 2019 Evteks 2019 Evteks 2019

Evteks 2019

MAYA TEKSTİL
SEÇİL BAŞAR
Uzun yıllardır sizlerle birlikteyiz. Geçen seneye göre çok daha güzel ve yabancı 
müşteriler daha fazlaydı. Fuardaki ürün çeşitliliği de göze çarpıyordu. Arap 
ülkelerinden gelen müşteriler daha fazlaydı. Balkanlar ve Rusya’dan da 
müşterilerimiz oldu. Gelecek sene yine buradayız.

AĞAOĞLU TEKSTİL
CUMHUR BANDAKÇIOĞLU 
CNR Holding’i EVTEKS’in 25. yılından dolayı tebrik ediyoruz. Fuarın daha nice 
25 yılları görmesini diliyoruz. EVTEKS Türkiye’nin göz bebeği fuarlarından bir 
tanesi. Bu yıl da yine kalitesini ve yerini koruyor. Son derece mutluyuz. Daha 
çok çevre ülkelerden ziyaretçi geliyor. Gelecek sene yine katılacağız.

VERDİ HOME
MUSTAFA VARLI
Bu işin Türkiye’de yapılması ve fuarın dünyada ikinci fuar olması bizim 
açımızdan çok önemli. Burada müşterilerimizle iletişim halinde olabiliyoruz, 
aynı zamanda yeni müşteriler bulmak için fuar olmazsa olmazımız. Gelecek 
sene yine burada olacağız.

ANKA TEKSTİL
MEHMET DEMİR 
Biz Anka Tekstil ailesi olarak beklediğimizden daha iyi olduğunu görüyoruz ve 
memnunuz. Yaklaşık 30’a yakın farklı ülkeden ziyaretçimiz oldu. Ağırlıklı 
olarak Avrupa, Doğu Blok ülkeleri, Rusya, Orta Doğu ve Güney Amerika’dan 
ziyaretçilerimiz geldi. Gelecek sene yine burada, aynı yerimizdeyiz.

AYDIN ÖRME 
ÖZCAN AYAKSIZ 
Standımızı yeniledik bu sene. Ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Bu sene fuarın 
farkını açıklayayım; fuarlarda sonsuz kalabalıklar olurken burada profesyonel 
ve işine odaklı ziyaretçiler var. Bu da bizi son derece memnun ediyor, yormuyor. 
Gerçekten hizmet verdiğimiz kitle hedef kitle. CNR geçmişte olduğu gibi bugün 
de üzerine koyarak geliyor. Fuarda ilk 3 gün yurt dışı müşteriler oldukça 
yoğundu. Seneye yine aynı yerde tüm yeniliklerimizle birlikteyiz.

VAKO BV
JEROEN ABELEN 
Bu bizim ilk fuarımız, ama kesinlikle son değil. Bu fuar çok güzel. Sadece 
Türkiye'den değil, yurt dışından da birçok yeni uluslararası müşteri ile tanıştık. 
Bu güzel fuardan çok memnunuz. Beklediğimizden çok daha büyüktü. Ayrıca, 
ziyaretçi sayısı mükemmeldi. Tabii ki Türkiye'den çok ziyaretçimiz oldu, ayrıca 
İran, Katar, Umman, Suudi Arabistan, İsrail ve kendi ülkemiz Hollanda’dan da 
birçok insanla tanıştık. EVTEKS, inanılmaz! Gelecek yıl katılmak için sözleşmeyi 
imzaladık bile.

SERGİ SIRASINDA DÜZENLENEN
SEMİNERLERE ZİYARETÇİLER

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Mesafeni Koru
Fuar katılımınızı güvenle 
sürdürebilmeniz için 
fuar alanında sosyal mesafeyi 
koruyabileceği bir düzen sağlıyoruz, 
sosyal mesafe kuralına 
hassasiyet göstermenizi önemle 
hatırlatıyoruz.

1.5 m

Maske Kullanımı
Fuar alanında maske kullanımı 
zorunludur. 
Birbirimizin sağlığını düşünerek tüm fuar 
katılımcı ve ziyaretçilerini maske 
kullanmaları için yönlendiriyoruz.

HES Kodu
HES Kodu olmadan fuara girişiniz 
sağlanamadığı 
için fuardan önce mutlaka HES 
kodunuzu almanız gerekmektedir.

Online Davetiye
Fuar alanına temassız giriş 
yapabilmeniz 
için e-biletinizi almayı 
unutmayınız. 

Kurulduğu günden bu yana 1500’den fazla 
uluslararası fuar düzenleyerek küresel bir 
markaya dönüşen CNR Holding, her yıl 
düzenlediği 50’den fazla fuarla 5 kıtadan 
üreticileri, tedarikçileri, alıcıları ve distribütörleri 
İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturmaya ve
Türk fuarcılık sektörüne  değer katmaya
devam ediyor. 

Mayıs 2022’de 
gerçekleştireceğimiz EVTEKS 
Fuarı için İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi’ndeki 
salonlarımızı yenileme 
ve modernleştirme 
çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor.
 

Yeni normalde sizleri Avrasya’nın en modern fuar 
merkezi olan İstanbul Fuar Merkezi’nde yenilenen 
yüzümüzle, uluslararası sağlık standartlarına 
uygun havalandırma başta olmak üzere hijyenik 
koşullarla ağırlayacak olmanın heyecanını 
yaşıyoruz.
 

Yeni ve modern tasarımıyla büyüleyen  
İstanbul Fuar Merkezi, ticaretin 

merkezi İstanbul’da, kolay 
ulaşım avantajı ile Avrupa, 

Orta Doğu ve BDT 
ülkeleri başta olmak 

üzere dünyanın dört 
bir yanından gelen 
katılımcı ve 
ziyaretçileri 
ağırlıyor.

EN YENİ, MODERN VE ETKİLİ 
TİCARET PLATFORMU

D
Ü N Y A N I N

 T
E

R
C
İ
H
İ C

N

R
 EXPO YEN

İL
E

N
İ
Y

O
R

BU KAPSAMDA 
ALINAN ÖNLEMLER
• Fuar katılımcılarının stand kurma, catering,   

 güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında   

 hizmet veren şirketlere yeni akreditasyon   

 koşulları getirilecek. Denetimsiz, tedbirsiz, çalışan   

 ve toplum sağlığı kurallarını ihlal eden   

 taşeronlara çalışma izni verilmeyecek.

• Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılarak   

 hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık   

 gözetimine alınacak.

• Fuar girişleri sadece profesyonellere açık olacak.   

 15 yaşından küçükler ve maskesiz ziyaretçiler fuar   

 alanına alınmayacak.

• İlgisiz kişilerin fuara gelmemesi için ücretsiz fuar   

 davetiyesi dağıtılmayacak. 

• Yoğunluğun önlenmesi için fuara giriş ve çıkış   

 noktaları yeniden düzenlenecek.

• Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısına   

 sınırlama getirilecek (ortalama 10 m2 ’de 1 ziyaretçi).

• Fuar alanında aşırı yoğunluk oluşmaması için   

 sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

• Yeme içme alanlarında masalar arasında 

 mesafe bırakılacak.

• Acil Sağlık Hizmet noktaları oluşturulacak 

 ve ambulans sayısı artırılacak.

• Fuar giriş-çıkış noktaları, yeme içme alanları,   

 tuvaletler ve dinlenme noktalarında dezenfektan   

 otomatları bulunacak.

• Havalandırma sistemlerinde harici hava   

 kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz   

 kalması sağlanacak.

COVID-19 SONRASINDA 
GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR

COVID-19 sonrası normalleşme döneminde, sektörlere 
destek vererek ekonomiyi yeniden yapılandırma 
amacıyla ilerleyen CNR Holding, COVID-19 salgını 
sonrasında fuarların düzenlenmesinde 
UFI – Uluslararası Fuarlar Birliği ile devletimizin 
belirlediği kriterlere göre katılımcı ve ziyaretçi 
sağlığı açısından yeni düzenlemeler uygulamakta. 

Fuarlardaki alıcı trafiğini güvence altına almayı ve 
olası riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan CNR Holding, 
UFI - Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından tüm dünyada 
yürütülen çalışmalar ve ülkemiz gerçeklerini esas 
alarak düzenlenecek tüm ulusal ve uluslararası 
fuarlarda bir dizi önlem hayata geçirecek.

Lorem ipsum



BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE⁄‹NCE TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹ (TOBB) DENET‹M‹NDE DÜZENLENMEKTED‹R.


