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9th BUSWORLD TURKEY TAKES 
PLACE IN ISTANBUL

BUSWORLD was first organized in Kortrijk, 
Belgium in 1971 and it has achieved an 
international recognition by the European bus 
industry as being the oldest and most respected 
trade show for the bus industry. 

Holding the internationally accepted benchmark 
for quality in trade fairs and exhibitions UFI 
Approved Event Certificate, BUSWORLD 
TURKEY was held for the 8th time in 2020, 
featuring 172 companies of which 109 were 
local and 63 were international companies from 
22 different countries. 

Organized with the co-operation of 
BUSWORLD and HKF Trade Fairs, BUSWORLD 
TURKEY 2020 was visited by 7.935 professional 
visitors of whom 814 came from overseas along 
with 17 members of foreign press and media. 

BUSWORLD TURKEY 2022 will be held in Hall 
1-2 of ISTANBUL EXPO CENTER from 26th 
to 28th of May, 2022. BUSWORLD TURKEY 
2022 will bring the international bus and coach 
industry and sub- industry sectors together 
for the 9th time in Turkey. This will be a great 
opportunity to generate new businesses and 
build up existing relationships particularly for 
Turkey and its neighboring countries.

9. BUSWORLD TURKEY FUARI 
İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR 

BUSWORLD, 1971’den beri Belçika’da 
organize edilen, Avrupa otobüs sektörünün en 
eski ve saygın uluslararası ihtisas fuarı olarak, 
tüm uluslararası sektör ilgilileri ve medya 
tarafından kabul görmektedir. 

Uluslararası fuarcılıkta kalitenin belgesi olarak 
kabul edilen UFI Onaylı Fuar Sertifikası’na 
sahip BUSWORLD TURKEY Fuarı’na, 8. kez 
düzenlendiği 2020 yılında, 22 ülkeden 109 
yerli, 63 yabancı olmak üzere toplam 172 
firma katıldı. 

BUSWORLD ve HKF Fuarcılık A.Ş. işbirliği ile 
düzenlenen BUSWORLD TURKEY 2020, 814’ü 
yabancı olmak üzere, 7.935 kişi, tarafından 
ziyaret edildi. Yurtdışından gelen 17 yabancı 
basın mensubu da fuarı yakından takip etti. 

BUSWORLD TURKEY 2022 Fuarı; 26-28 
Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşecek. Uluslararası otobüs endüstrisi 
ve yan sanayi sektörünü 9. kez ülkemizde 
buluşturacak olan BUSWORLD TURKEY 2022 
Fuarı, özellikle Türkiye ve komşu ülkeler ile yeni 
iş ilişkilerinin kurulması ve var olan ilişkilerin 
güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsat 
olacaktır.

www.busworldturkey.org



All companies involved in the bus and coach 
industry, coach or bus builders, mini-buses, 
tourism, spare parts, accessories, fuel, equipment, 
insurance coverage, information technologies, 
banks and all other produtcs & services designed 
for the coach and bus industries.

Otobüs, midibüs, minibüs, yedek parça, aksesuar 
ve ekipman üreticileri, akaryakıt firmaları, sigorta 
şirketleri, bilgi teknolojileri sağlayan firmalar, 
bankalar, otobüs endüstrisine hizmet ve ürün 
sağlayan diğer tüm kuruluşlar.

Yerli ve yabancı ulaşım otoriteleri, belediyeler, 
şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan 
turizm şirketleri, medyanın da dahil olduğu otobüs 
ve ilgili endüstrilerden gelen ziyaretçiler.

EXHIBITOR PROFILE

VISITOR PROFILE

KATILIMCI PROFİLİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ

Decision makers from all activities in bus or coach
or related industries, as well as relevant transport
authorities and media.
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FACTS & FIGURES
RAKAMLARLA
BUSWORLD TURKEY 2020

7935   

172  

71 

22 

follow us on / bizi takip edin

of visitors are involved in the bus and bus 
accessories manufacturing/commercial process
ziyaretçiler arasında otobüs ve yan sanayi 
üretim ve ticaretinde faaliyet gösterenlerin oranı

of visitors are purchasing decision makers or 
involved in the decision making process
ziyaretçiler arasında satın alım aşamasında 
karar mercii olanların oranı

Visitors
Ziyaretçi

of visitors are involved in mass transport
ziyaretçiler arasında toplu taşıma sektöründe 
faaliyet gösterenlerin oranı

of visitors come to find new suppliers
ziyaretçiler arasında yeni bağlantı kurma 
niyetinde olanların oranı

www.busworldturkey.org

Exhibitors
Katılımcı

Visiting Countries
Ziyaretçi Ülke

Exhibitor Countries
Katılımcı Ülke



Why exhibit?

Contact

• Busworld Turkey is our second biggest and 
most international exhibition after Busworld 
Europe. The bus and coach market in Turkey 
is absolutely huge and thus brings many 
opportunities for companies that are looking to 
expand their export business to or from Turkey.

• This is your chance to exhibit your latest 
products and innovations among leading 
Turkish and international brands in the industry. 
At Busworld we ensure the visitors that you will 
reach are your potential leads and customers of 
the future.

• Busworld Turkey is a one-stop B2B event that 
is fully focused on the bus and coach industry 
only. At our shows you will not see any trucks, 
freight vans, etc. If your target audience are bus 
and/or coach professionals, then this is your 
place to be!

Mieke Glorieux
International Sales
T: + 32 51 22 60 60
mieke.glorieux@busworld.org

Hande Çakıcı
Türkiye Satış Direktörü   
T: +90 (212) 216 40 10
hande@hkf-fairs.com

Neden katılmalısınız ?

• Busworld Türkiye, Busworld Europe’tan 
sonra en büyük ikinci uluslararası fuarımız. 
Türkiye’deki otobüs endüstrisi kesinlikle çok 
büyük ve bu nedenle Busworld Turkey,  ihracatını 
Türkiye’ye veya Türkiye’den genişletmek isteyen 
şirketler için birçok fırsat sunuyor.

• Bu fuar sektörün önde gelen Türk ve 
uluslararası markaları arasında en son 
ürünlerinizi ve yeniliklerinizi sergileme şansınızdır. 
Busworld’de ulaşacağınız ziyaretçilerin, 
gelecekteki potansiyel müşterileriniz olmasını 
sağlıyoruz.

• Busworld Türkiye, tamamen sadece 
otobüs endüstrisine odaklanan bir B2B 
etkinliğidir. Fuarımızda kamyon, kamyonet vb. 
göremeyeceksiniz. Hedef kitleniz otobüs veya tur 
otobüsü profesyonelleri ise, o zaman yeriniz tam 
olarak burası!

İletişim

www.busworldturkey.org



General information
Genel bilgiler

Venue / Fuar alanı     Istanbul Expo Center 

      İstanbul Fuar Merkezi, Hall 1-2  

Date / Tarih      26-28 May / Mayıs 2022

Visiting hours / Ziyaret saatleri   09:30 / 18:30

Address      İstanbul Fuar Merkezi 34149  

      Yeşilköy İSTANBUL

EUROPE BRUSSELS    07-12 October / Ekim 2023

TURKEY ISTANBUL     26-28 May / Mayıs 2022

INDIA BENGALURU    25-27 August / Ağustos 2022

RUSSIA MOSCOW    2022

SOUTHEAST ASIA JAKARTA   March / Mart 2022

CENTRAL ASIA NUR-SULTAN   29 June / Haziran -
      

DIGITAL SUMMIT NORTH AMERICA  2-4 June / Haziran 2021

Other exhibitions
Diğer fuarlar

Organizer /OrganizatörA co-operation of / işbirliği ile

1 July / Temmuz  2023


