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Krbns Tiirk Ticaret Odasr Dikkatine:

Erexpo Fuarctlrk A.$. olarak TMMOB Mimarlar Odasr Bursa $ubesi, Burkon Kongre ve Turizm
igbirligi ile l-4 Ekim 2015 tarihleri arasrnda Bursa Merinos Atatiirk Kongre Kijlttir Merkezi'nde
Bursa Yapr Yagam Fuarr ve Kongresi'ni di.izenlemekteyiz.

Fuarlartn di.izenlendili bcilgelerin ekonomisine olan etkileri diigiintildii[i.inde, 26 yrldrr organize edilen
Bursa Yapr Yagam Fuan ve Kongresi sektdri.in <jnemli fuarlarr arasrnda gcisterilmektedir. Fuar, ilk
di.izenlendili 1989'dan bu yana kattltmcrlannr binlerce ziyaretgi ile bulugturmug, uluslararasr ig
ba[lantrlan yaratmak ve bdlgesel kalkrnma agrsrndan dikkate de[er bir ticaret platformu olmayi
baganntgtrr. Yeni bir vizyon ile haztrlanan ve Anadolu'daki fuarcrlrk anlayrgrnr degigtirecik
Bursa Yapr Yagam Fuarr gergevesinde bu yrl 40 iilkederr nitelikli alrm heyetleri Bursa'da
a$rrlanacaktrr.4 gUn boyunca yurligi ve yuftdrgrndan profesyonel ziyaretgilere ev sahipli!i yapacak
etkinlik kapsamrnda bu ytl "Kentsel Boglufiun Dili" temasr ile hazrrlanan Kongre'de akademisyenler
1-2 Ekim tarihlerinde mimari alandaki son geligmeleri aktaracak. 3-4 Ekim tarihlerindeki
Bursa Mimarhk Zirvesinde ise sektdri.in onde gelen isimleri deneyimlerini izleyiciler ve kamuoyu ile
paylagacak. Sosyal fuarcrlrk algtstnr benimseyen etkinlik programt kapsamrnda ikili ig gciriigmeleri,
Network ve After Parry ile fark yaratacak bir organizasyon hedeflenmektedir.

Ulke ekonomisine katkrlanyla adrndan srkga soz ettiren Bursa'nrn ev sahipligi yapaca$t bu fuarda,
nitelikli profesyonellerden olugan alrm heyetlerinin sayrsrnrn arttrnlmasr cjncelikli hedefimizdir. Bu
dogrultuda i.jlkemizin ihracat potansiyelini arlrrmak adrna gorev bdtgenizden fuanmrzr ziyaretedecek,
odanrza iiye firmalar ve profesyonel ziyaretgiler igin 4-5 yldtzh otellerde 2 gece konaklamalan, sabah
kahvalttst, fuar alanl-otel-havaalanr(Yenigehir) transferleri taraftmtzca organize edilecektir. Bunun
yanr srra, ziyatetgiler fuarla eg zamanh diizenlenecek olan Kongre, Ziwe ve diger etkinliklerde VIp
statiisi.inde faydalandrrrlacaklardrr.

Sciz konusu programda yer alabilmek igin kesinlegmig listelerin 2l Eyliil 20 | 5 tarihine kadar
tarafimza bi ld iri I m i g olmasr gerekmekted ir.

Konuya iligkin durumu bilgilerinize sunar, gere[ini saygrlanmrzla arz ederiz.
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