


MOBİLYANIN GÖZBEBEĞİ 
ANKARA SİTELER…

Ankara sitelerde faaliyet gösteren firmaların dışında diğer
şehirlerden de firmaların katılımıyla gerçekleşecek olan fuar,

mobilya sektörünün geniş yelpazeye yayılan ürün çeşitliliği ile 
mobilya tasarım trendlerinin takip edildiği ideal bir platform olacaktır.

Ankara mobilya üretiminde her zaman için önemli bir merkez 
olmuştur. Siteler 1960’lı yıllarda kurulmuş olup, bugün 7.000 dönüm 

arazi üzerinde faaliyet gösteren büyük organize sanayi bölgesidir. 
Bölge küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi yapan birço

 işletmeyi barındırmaktadır. CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık A.Ş. ve Pozitif Fuarcılık A.Ş. 
tarafından Ankara’da organize edilecek Ankara Mobilya Fuarı, 
Türkiye’nin önde gelen mobilya firmalarını bir araya getirmeye 
hazırlanıyor.

Mobilya, günlük yaşamın her alanında yer edinen, bireyin veya 
toplumun refahını sağlayan, yaşama yönelik, sosyal ve kültürel 
gereksinimlere hizmette bulunan, insan yaşam kalitesini doğrudan 
etkileyen, herkesin kullandığı ve ihtiyacı olduğu, insan yaşamında en 
etkili ürünlerdendir. Kentsel dönüşüm projeleri, nüfus artışı, yükselen 
hayat standardı ve sektörün ihracat değerinin artması ile mobilyaya 
olan talep gün geçtikçe artmakta ve bu da doğrudan mobilya 
sektörüne etki etmektedir.

Türkiye’nin en büyük mobilya üretiminin Ankara Sitelerde yapılması,
Ankara’nın artan nüfusuna bağlı olarak mobilya ihtiyacında artış 

görülmesi, ulusal ve uluslararası alıcılarla tanışma fırsatı,
yüzlerce mobilya, aksesuar, yatak, banyo&mutfak mobilyaları, 

dekorasyon malzemelerini bir arada ziyaret etme olanağı,
mobilya sektörünün 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefinin 

bulunması, sektörün, kentleşme ve orta sınıfın büyümesine paralel 
olarak gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısında artış 

yaşanmasından dolayı pazarın hızla büyümesi.
Ankara’nın mobilya sektöründe istihdamın en yoğun olduğu şehirler 

arasında ilk 5’te yer alması.

Neden CNR İMOB ANKARA?

Mobilya sektörünün en büyük
uluslararası fuarı olan
CNR İMOB İstanbul’u
Ankara’ya taşıyoruz. 
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Katılımcı Profili
•Modern & Avangart Mobilya
•Modüler Mobilya
•Bahçe Mobilyaları ve aksesuarları
•Klasik & Neo - Klasik Mobilya
•Ofis Mobilyaları
•Yatak Odası
•Aksesuarlar ve tamamlayıcı ürünler
•Mutfak ve Banyo Mobilyaları
•Dekorasyon ve Özel Tasarım Ürünleri
•Aydınlatma
•Döşemelik Kumaş
•Sektörel Yayınlar
•Dernekler
•Akademik Kurumlar
•Diğer

Ziyaretçi Profili
•Mağaza Sahipleri, Yöneticileri
•Mobilya Toptancıları
•Bayi Adayları
•İhracatçı/İthalatçılar
•Üreticiler, Yan Sanayiciler
•Mimarlar, İç Mimarlar, 
  Dekoratörler
•Projeciler, Müteahhitler
•Otel Yöneticileri
•Akademisyenler
•Nihai Tüketiciler

Fuar hakkında genel bilgiler; 
Ziyaret Gün ve Saatleri:   30 Mart-1 Nisan 2017  Saat : 10:00 - 20.30                                                     
2 Nisan 2017  Saat : 10:00 - 19:00

Standart standa dahil hizmetler:  Standsız alanda sadece 220 volt 
enerji verilmesi, alanda Stantların, her 3 m²’ye bir spot şeklinde 
aydınlatılması, halı, her standa 1 masa, 2 sandalye, 1 çöp kovası, 3’lü 
priz verilmesi ve alınlık yazısının yazılması,

Katılım ücretinin %25’i sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte peşin, 
kalan bakiye 9.5.2017 tarihine kadar çek/kredi kartı bilgisi ile 
taksitlendirilecektir.

Tüm Katılımcılar için fiyata dahil hizmetler;
a) Fuar alanının genel temizliğinin yapılması (stantların iç temizliği   
 KATILIMCI’ya aittir),
b) Fuar alanının genel güvenliğinin sağlanması (fuarın kurulum/
 toplanma günleri ve fuarın açık olduğu saatlerde stand güvenliği  
 KATILIMCI’ya aittir),
c) Fuar kataloğunda firma bilgilerine yer verilmesi,
d) Katılımcı yaka kartları verilmesi,
e) Fuarın basın-yayın organları ve acık hava reklam araçlarıyla   
 tanıtılması.

Ekstra Malzeme ve Hizmetler
Katılım ücretine dahil eşya ve hizmetler dışında talep edilecek (masa, 
sandalye, koltuk, raf, vitrin, özel bölme, telefon hattı, faks, buzdolabı, 
hostes, tercüman, yabancı katılımcılar için handling ve gümrükleme 
hizmetleri, internet vb.) hizmetler ayrı ücrete tabidir.

Tanıtım Faaliyetleri
Fuar öncesi sektörle ilgili kişilere fuar broşürü, e-bülten gönderi-
lecek, fuar posteri ve el ilanı dağıtılacak, yerli ve yabancı sektörel 
yayınlarda ilan ve haberler yayınlanacak, ilgililere fuar davetiyesi 
ulaştırılacak, kentin ve bölgenin önemli noktalarına billboard ve bez 
afişler asılacak, gazetelerin bölge baskılarında reklamlar yayınla-
nacak, ulusal ve bölgesel yayın yapan radyo ve televizyonlarda 
fuarın duyurusu yapılacaktır.

ATO CONGRESIUM Hakkında…
Mimarisi ile göz kamaştıran, konforlu ortamı ile ziyaretçileri mutlu 
eden Congresium,  

30.000 m2 brüt kapalı fuar alanı,
Kapalı&Açık otopark,
Farklı yiyecek&içecek noktaları,
3.107 kişilik kongre ve konser salonu,
Özgün fuar yerleşimi ile keyifli bir organizasyon sunacaktır

Detaylı bilgi için
CNR Holding Ankara Ofisi

Uğur Mumcu Cad. No: 78/3 GOP-Çankaya/ANKARA
Tel : +90 312 446 08 22
Faks : +90 312 446 08 23

e-mail: ankara@cnr.net
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

30 yıllık deneyim

30.000 m2 kapalı fuar alanı

cnrexpoimobcnrimob cnrexpo

• OTEL REZERVASYONLARI
• UÇUŞ BİLETİ REZERVASYONLARI
• ARAÇ KİRALAMA
• ŞEHİR TURLARI
• 5 Yıldız • 4 Yıldız • 3 Yıldız
Tel: 0(212) 465 75 85 Fax: 0(212) 465 75 90
info@expotour.com.tr   www.cnrexpo.com.tr

YETKİLİ SEYAHAT VE TURİZM ACENTASI

2.500.000 ziyaretçi 500 kişilik profesyonel kadro

15.000 katılımcıYılda 50’den fazla ihtisas fuarı

YETKİLİ EKSTRA MALZEME SAĞLAYICISI
Standart stand elemanları, sergileme üniteleri,

ağırlama ve servis üniteleri, audio-visual sistemler
Tel: (212) 465 74 74 Dahili: 2075 - 2406

ÖNERİLEN ÖZEL DEKORASYONLU STAND TASARIM ORTAĞI
Firma ve sunumunuzu farklılaştıracak özel bir stand

için tasarım, üretim ve standın kurulumu
Tel: (212) 465 74 74 Dahili: 3770

Kapalı & açık otopark alanı
30.107 Kişilik kongre ve konser salonu
Farklı yiyecek & içecek noktaları

Mövenpick Otel

JW MARRIOT

Wyndham
Otel




