Türkiye Orta Doğu Ticaret Fuarı TRADE’F 21-24 Eylül 2022

BATI KARADENİZ’İN
İLK KARMA TİCARET FUARI
------------------------------------------------

İstamonuFuarcılıktarafından
düzenlenenTRADE’F21-24Eylül2022
tarihindeKastamonuKuzeykentFuar
Alanı’ndakapılarınıilkkez
ziyaretçilerineaçacak.
Türkiye – Orta Doğu Ticaret Fuarı
TRADE’F, Batı Karadeniz’de uluslararası
katılımcıların olacağı ilk karma ticaret
fuarıdır.
Fuarda kamu kurumlarının yanı sıra
turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji,
elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine,
maden, mimarlık, otomotiv, plastik,
sağlık, tarım ve tekstil sektörünün
temsilcileri yer alacak.
Konuk ülke ve iş geliştirme
platformunun oluşturulacağı TRADE’F;
tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve
uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş
birliği olanakları sunabilen bir etkinlik.
Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş
güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte
geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar
sunduğu Batı Karadeniz’de mahalli ve
yerel idare birimleri, sanayi ticaret
odaları, kalkınma ajansları, özel kurum
kuruluş ve iş dünyası derneklerinin
birlikte hareket edeceği TRADE’F, bölge
adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu
olma özelliği taşıyor.

fuar künyesİ
---------------Fuar Adı
Türkiye Ortadoğu Ülkeleri Ticaret Fuarı
------------------------------------------------Fuar Tarihi
21-24 Eylül 2022
------------------------------------------------Organizatör
İstamonu Fuarcılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
------------------------------------------------Yer
Kuzeykent Fuar Merkezi, Kastamonu
------------------------------------------------Ziyaret Saatleri
10:00-18:00
------------------------------------------------Mail
tradef@tradef.org
tradefkastamonu@gmail.com
------------------------------------------------İrtibat Hattı
+90 553 938 3737
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yenİ tİcarİ pazarlara
adım atın
----------Global markalar ve marka olma yolunda
ilerleyen firmalar; Orta Doğu pazarında
ekin yer almak, kamu ve özel sektör
satın almacıları ile ikili iş anlaşmaları için
TRADE’F yeni pazarlara ulaşmak isteyen
katılımcılar için bir platform.
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden iş
dünyası ile bir araya gelerek karşılıklı
ticari adımlar atmak için TRADEF’e
katılmalısınız.

tanıtım ve İş forumu
------------------------TRADEF, Batı Karadeniz adına gerçek
bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği
taşıyor.
TRADE’F tek bir çatı altında Türkiye’nin
ve Orta Doğu’nun önde gelen marka ve
tedarikçileriyle buluşma, araştırma,
ticaret yapma, yenilikleri keşfetme ve
sektörün önde gelen karar mercilerinin
birikimlerinden yararlanma imkânı
tanıyacak.
Yeni pazarlar hakkında detaylı
bilgilenmek, ticarette yön bulmak için
TRADEF’i ziyaret etmelisiniz.

KATILIMCI PROFİLİ
------------

•Turizm
•Ahşap
•Bilişim
•Çevre
•Demir & Çelik
•Elektrik & Enerji
•Eğitim
•Gıda İşleme Makineleri & Ambalaj
•İnşaat ve Yapı Malzemeleri
•Lojistik & Dış Ticaret
•Maden & Mermer & Seramik
•Matbaa
•Makine & Makine Ekipmanları
•Mutfak ve Banyo Ekipmanları
•Mimarlık
•Otomotiv
•Plastik
•Sağlık
•Tarım & Tarım Makineleri
•Tekstil

ZİYARETÇİ PROFİLİ
-----------•Alım Heyetleri
•Üreticiler
•Toptancılar
•Distribütörler
•Devlet Kurumları
•Dernekler
•Birlikler
•Acenteler
•Federasyonlar
•Diğer

