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Yangın Koruma – Söndürme

6-9 NİSAN 2017

“Sektörün Başkent Buluşması”
CYF Fuarcılık A.S. olarak güvenlik sektörünün Anadolu’daki tek ve en önemli fuar
organizasyonu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Sahip olduğu hem kamu hem de özel sektör yatırımları, barındırdığı ulusal ve uluslar
arası inşaat şirketleri ve projelerin yoğunluğu nedenleriyle Ankara, güvenlik sektörü
için Anadolu’nun en büyük pazarı konumunda. Ayrıca son yıllardaki büyük sanayi
hamlesi ile bir sanayi kenti kimliğine bürünen Ankara’da, sanayileşmeye paralel artan
nüfus yoğunluğu beraberinde birçok inşaat projesini de getiriyor.
SecuriTex Eurasia, yeni proje veya yenileme çalışmaları için ürün, hizmet ve alternatifler
sunma, sektördeki gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olma, sektör içerisinde durum
analizi yapabilme, müşterilerle yüz yüze buluşma, bayilik verme, mevcut bayiler ile
ilişkileri geliştirme gibi birçok imkânı sunmaktadır. Ayrıca katılımcı firmaların, yeni
pazarlar bulması, hem bölge, hem de çevre illerin ihtiyaçlarını belirlemeleri ve sipariş
almalarını sağlayan büyük bir ticaret plâtformu oluşturmaktadır.
İlk kez 2015 yılında potansiyeli ve stratejik önemi sayesinde Ankara’da düzenlenen
SecuriTex Eurasia, sektör için önemli bir buluşma ortamı sağlamış oldu. Bu büyük
buluşmada her biri konusunda öncü 88 katılımcı firma, 4 gün boyunca 21 farklı
şehirden gelen 8.161 profesyoneli ağırlamıştır.
Beklenildiği gibi kamu birimlerince de yoğun ilgi gösterilen SecuriTex Eurasia
97 farklı kamu kurumundan gelen 1.821 görevliyi ağırlayarak katılımcıları ile kamu
arasındaki bağı güçlendirmiştir. Aynı zamanda tüm Anadolu genelinden gelen özel
sektör temsilcileri, OSB’ler, fabrika ve tesisler, AVM yönetimleri, otel ve hastaneler,
üniversiteler gibi uzmanlarca da SecuriTex Eurasia’ya ilgi gösterilmiştir.
Fuar boyunca düzenlenen İSG seminerleri, uygulama eğitimleri vb. aktivitelerle fuarın
akademik ve teorik yanı da desteklenmiş, sektör profesyonellerince etkinliklere yoğun
katılım sağlanılmıştır.
Düzenlendiği ikinci yılında beklentileri karşılayarak ilerleyen yıllar için etkinliği ve
verimliliğini daha da arttıracak olan SecuriTex Eurasia 6 - 9 Nisan 2017 tarihleri
arasında üçüncü kez sektör bileşenlerini başkentte bir araya getirecektir.
Bu büyük buluşmada siz değerli sektör temsilcilerimizi de aramızda görmekten
memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,
CYF Fuarcılık A.Ş.
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Fuar Tanıtım Çalışmaları
TV Reklamları

E-Bülten
Ülke genelinde profesyonellerden oluşan ziyaretçi datasına
belirli periyodlarda e-bülten gönderilerek fuar hakkında bilgi
verilmektedir.
Gazete Reklamları

Ntv – Cnn – Tv 24 – Haber Türk basta olmak üzere birçok
haber kanallarında reklam verilmektedir.

Hürriyet Gazetesi basta olmak üzere ulusal gazetelerde fuar
reklamları verilmektedir.
Açıkhava Reklamları

Radyo Reklamları

Şehrin önemli merkezleri ile ana arterleri üzerinde ve önemli
kavşaklarda billboard reklamları verilmektedir.

Ntv Radyo – Radyo Spor – Tgrt Haber – Radyo 7 vb. bir çok
haber radyosunda reklam verilmektedir.

Toplu Posta

Sektörel Birlikler, Örgütlenmeler
Birlikler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile ortak çalısmalar
yapılmaktadır. Bu odalar, birlikler ve örgütlerin üyeleri fuarla
ilgili bilgilendirilmekte ve fuarı ziyaretleri teşvik edilmektedir.
Sektörel Yayınlar, Kataloglar ve Dergilere Fuar Reklamları
Verilmektedir.
Davetiye Dağıtımı ve Postası
Davetiye dağıtım ekibiyle ziyaretçi profilinde yer alan
birimlere, ülke genelindeki ticaret ve sanayi odalarına,
ilgili sektör birlikleri ve firmalarına birebir görüşme yoluyla
davetiye dağıtılarak, profesyonellerin fuarı ziyaret etmeleri
saglanmaktadır.
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Ülke genelini kapsayan profesyonellerden oluşturulmuş
(müteahhitler, inşaat şirketleri, kamu kurumlarının ilgili
birimleri, sektör profesyonelleri, mimarlar ve mühendisler
gibi) ziyaretçi portföyüne toplu posta gönderimi ile davetiye
yollanmaktadır.
İnternet ve Mobil Reklamlar
İnternet üzerinde çalışan, sektör rehberi işlevi gören
sitelerde, sektörel yayın kuruluşlarının web sayfalarında fuar
reklamları ve online davetiye linkleri verilmektedir. Arama
motorları üzerinde sponsor bağlantı linkleri verilerek fuara
erişim kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca hedef kitle bazlı olarak
Facebook, Instagram, Linkedin gibi sosyal medya sitelerinde
reklamlar verilmektedir.
Haber siteleri, hava durumu ve trafik gibi popüler mobil
uygulamalarda yine hedef kitle bazlı olarak uygulama içi
mobil reklamlar verilmektedir.

“Rakiplerinizden Bir Adım Önde Olun”
Neden SecuriTex Eurasia?
SecuriTex Eurasia katılımcılarına öncelikli olarak güvenlik sektöründe faaliyet gösteren
Anadolu firmalarını ve İnşaat Şirketleri, Proje Firmaları, Fabrikalar, Endüstriyel Yapılar,
Rezidanslar, Organize Sanayi Bölgeleri, Kamu kurumları gibi potansiyel müşterilerini
ziyaretçi olarak sunmaktadır.
Ankara Güvenlik sektöründe ülkemizin en büyük pazarlarından biridir. Anadolu’nun
lojistik merkezinde olmasından dolayı, her bölgeden profesyonel ziyaretçiyi kolaylıkla
ağırlayacak konumdadır. Ayrıca başkent olması nedeni ile en büyük alıcı olan devlet
kurumlarına ulaşma ve tanıtım yapabilmenin en kolay yoludur.
Bölge genelinde ve ülkemizde artan terör olayları ile ülkemize giriş yapan 2,5 milyonun
üzerindeki mültecilerden dolayı güvenliğin önemi daha da artmıştır. Günümüzde
güvenlik konusunun bir ihtiyaç haline gelmesi, teknolojiye olan eğilim ve farkındalığın
artması, yasal düzenlemeler ile yangın-is sağlığı ve güvenlik konusundaki zorunluluklar
gibi sebeplerle değişen pazar koşulları, sektör mensuplarının kamu ve proje firmaları
gibi alıcılar ve karar vericilere daha yakın pozisyon almalarını gerektirmektedir.
SecuriTex Eurasia sizi potansiyel müşterileriniz ve bayilerinize bir adım daha yaklaştırır.

Neden Katılmalısınız?
•

Anadolu genelinde faaliyet gösteren Güvenlik sektöründeki tüm firmalara en yakın
noktada bulunursunuz.

•

Anadolu’nun merkezinde tüm ülke genelinden potansiyel bayi adaylarınız ve mevcut
bayileriniz ile bir araya gelebilir ya da yeni bayilikler verebilirsiniz.

•

SecuriTex Eurasia 2016 Fuarı düzenlendiği ikinci yılında 21 şehirden toplam 8.161
kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaretçi dağılımı 97,19% profesyonel ziyaretçiden
oluşmuştur.

•

Tüm kamunun satın alma birimlerini ve ülkemizdeki hemen hemen tüm
inşaat şirketlerinin merkezlerini barındıran Ankara, etkin ve verimli bir fuar
geçireceğiniz en doğru adreslerden biridir. SecuriTex Eurasia 2016, 97 farklı kamu
kurumundan gelen 1.821 görevliyi ağırlayarak katılımcıları ile kamu arasındaki bağı
güçlendirmiştir.
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Katılım Bilgileri
Katılımcı Profili ve Sergilenecek Ürünler
Yangın Koruma – Söndürme
• Yangın Algılama ve Uyarı Sitemleri
• Yangın Söndürme Sistemleri
• Yangınla Mücadele Ekipmanları
• Yangın – Isı Dayanımlı Malzemeler
• İtfaiye Ekipman ve Araçları
Güvenlik Teknolojileri
• Akıllı Binalar – Evler
• Alarm ve Kontrol Merkezleri
• Alarm, İkaz ve Sinyal Sistemleri
• Algılayıcı Sistemler
• Araç Takip Sistemleri
• Bina – Konut Otomasyon Sistemleri
• Bina Yönetim Sistemleri
• CCTV – DVR ve diğer ilgili Gözetim Sistemleri
• Diafon Sistemleri
• Ev Kazaları Önleyici Ürünler
• Fiziki Güvenlik Hizmet ve Ekipmanları
• Garaj Kapıları ve Otopark Sistemleri
• Geçiş Kontrol Sistem ve Ekipmanları

• Güvenli Yapılar, Afete Dayanımlı Yapı
Sistemleri
• Güvenlik Bariyer, Kapı ve Çitleri
• Güvenlik İletişim Sistemleri
• Güvenlik Kabinleri, Kasalar
• Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
• Güvenlik ve Koruma Araçları, Zırhlar
• Konut, Mağaza, İşyeri Güvenlik Sistemleri
• Uzaktan Algılama Sistemleri

• İş Güvenliği ve Sağlığı Yazılımları
• İş Sağlığı Malzemeleri

Emniyet – İş Güvenliği ve Sağlığı
• Acil Durum Ekipman ve İlk Yardım
Malzemeleri
• Emniyet Ekipmanları
• Güvenlik ve Koruyucu Ekipmanlar
• Hijyen ve Sanitasyon
• İkaz Ekipmanları
• İş Elbiseleri
• İş Güvenliği Malzemeleri
• İş Güvenliği ve Sağlığı
Danışmanlığı

Ortak Profil
• Acil Durum Ekipman ve Malzemeleri
• Algılama ve Ölçüm Sistemleri
• Ambulanslar, Mobil Hastaneler
• Arama Kurtarma Araç ve Ekipmanları
• Eğitim ve Danışmanlık
• Jeneratörler, Güç Kaynakları
• Sigorta Firmaları
• Trafik Güvenlik Malzemeleri
• Yazılımlar
• Yönlendirme – Aydınlatma – Tabela Sistemleri

Bilişim Güvenliği
• Ağ ve Veri Güvenliği
• Bilgi Güvenliğine Yönelik Teknolojileri
• Bilişim Teknolojileri Yönetimi
• Güvenlik Yazılımları
• Şifreleme Teknolojileri

Stand Alanı Kira Bedelleri
09 - 50 m2 arası
51 - 100 m2 arası
101 m2 ve üzeri

260,00
250,00
240,00

/ m2
/ m2
/ m2

• Fiyatlara %18 K.D.V. ve %0,189 Damga Vergisi eklenecektir.
• Belirtilen fiyatlar özel dekor (boş alan) katılım fiyatlarıdır.
• Hazır Paket Stant bedeli 50 / m2 + K.D.V.’dir.
- Standart bölme panelleri (alüminyum direkler arası 6mm beyaz sunta)
- Her 3 m2 için bir adet 100 w spot aydınlatma
- Üçlü priz ile 220 V monofaz elektrik hattı
- Her açık cephe alınlığında (tüm paket stantlar için standart yazı karakteri ve renkte) baskı firma alın yazısı
- Çöp kovası, 1 adet masa ve 3 adet sandalye
• Özel Dekorlar için elektrik bağlantı ve hat ücreti
250,00   + K.D.V.’dir. Fuar alanındaki tüm stant alanlarına her 3 m2 için 100 watt (220 V monofaz) enerji bağlantısı
temin edilir. Bu yükten fazla elektrik kullanımı ve 380 V triphase hat kullanımı ek olarak ücretlendirilmektedir.
• KOSGEB destek oranı vergiler hariç tutar üzerinden 50 m2’ye kadar %50’dir. Destek başvuru işlemlerinde
CYF Fuarcılık taraf değildir ve işlemler KOSGEB ile katılımcı arasında yürütülmektedir.
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Fuar Reklam Seçenekleri
Fuar Katalog Reklamları

Yaka Kartı ve Boyun Bağı Sponsorluğu

Fuara katılan firmaların alfabetik sırada bilgilerinin
yer aldığı fuar katalogu, tüm katılımcı firmalara,
katılımcı firmaların talep ettikleri müşterilerine ve
fuarı ziyaret eden önemli sektör temsilcisi ziyaretçilere
dağıtılmaktadır. Bu katalog içerisinde reklam (renkli)
bedelleri aşağıdaki gibidir.

• Ziyaretçi yaka kartları 15.000 adet basılmaktadır. Bu
kartlarda ziyaretçi adı, mesleği ve geldiği bölge ismi
yazmaktadır. Bu kartlar üzerinde yalnız bir firma için
logolu reklam alanı verilmektedir.
Reklam bedeli 15.000 adet için
8.000,00 TL+KDV
• Yaka kartı boyun askı ipleri üzerinde yalnız bir firma
için baskı olarak logolu reklam verilmektedir.
Reklam bedeli 15.000 adet için
15.000,00 TL+KDV

Ön kapak içi (kapak içi sol)

1.500,00 TL + KDV

İç Sayfalar (tam sayfa)

1.000,00 TL + KDV

Arka Kapak İçi

1.500,00 TL + KDV

Ziyaretçi Rehberine Reklam

Arka Kapak

2.500,00 TL + KDV

Ayıraç (ayıraç ipi ve uç reklam kartonu)

1.000,00 TL + KDV

• Fuar girişinde ziyaretçilere verilen fuar krokisi ve
stand numaralarını içeren bilgilendirme el rehberidir.
Bu rehberde logolu reklam alınmaktadır.
Reklam bedeli her logo için
1.000 TL + KDV

Zemin ve Yönlendirme Reklamları
• Koridor halısı üzerinde folyo yapıştırma logo
(1 x 1 m halıya yapıştırma folyo reklam
herbir adet için)
1.000,00 TL + KDV

• Alanda yön tayini için zeminde ayak işaretleri üzerinde
(20 adet için)
2.000,00 TL + KDV

Danışmada Çanta / Poşet Dağıtımı
• Fuar giriş kayıt bankoları ve danışmada gelen
ziyaretçilere dağıtılmak üzere katılımcı firma
reklam / promosyon çanta ya da poşetlerine yer
verilmektedir.
Reklam Bedeli adet sınırı olmaksızın fuar boyu
dağıtım için
2.000 TL + KDV

• Fuaye zeminine reklam
(1 x 1 m folyo yapıştırma)

3.000,00 TL + KDV

• Salon geçişlerinde pano reklamlar
(2,40 x 1,00 m)
2.000,00 TL + KDV

NOT : Tüm reklam seçeneklerinde, reklam grafik ve
tasarımları ilgili firmalara aittir.
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Z iyaretçi Profili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenlik Sektör Firmaları
Askeri Kurumlar
AVM ve Oteller
Bankalar
Belediyeler
Elektrik Proje Taahhüt Firmaları
Fabrikalar
Hassas Güvenlik Bölgeleri (Elçilik, Ataşelik vb.)
Hastaneler
İnşaat ve Proje Firmaları
İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanları
Kamu Kurumları, Bakanlıklar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kapalı ve Açık Otopark İşletmecileri
Konut Yapı Kooperatifleri
Lojistik Firmaları
Mekanik Tesisat Proje Firmaları
Mimar ve Mühendisler
Müteahhitler
Özel İşletmeler, Restoranlar, Eğlence Mekânları vb.
Plaza, Rezidans ve İş Kuleleri Yöneticileri
Sanayi Bölge Yönetimleri
Üniversiteler
Yazılım ve IT Uzmanları
Zincir Mağaza ve Marketler

CONGRESIUM ANKARA
Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi
Congresium, Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olarak, şehrin kalbi sayılan Eskişehir Yolu üzerinde kuruludur.
Altyapısı ve kullanım alanları ile Türkiye’nin en yeni ve en modern fuar ve kongre merkezlerinden biri olan
Congresium Ankara, toplam 80 bin metrekare alan, 3 bin kişilik oditoryum ve 11 bin metrekare fuaye alanına
sahiptir. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yaptırılmış ve Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ise ikinci büyük
kongre merkezidir.

tözü
Söğü

Armada

AVM

Cd.

ir Yolu
Alp Ofset +90 (312) 230 0997

Eskişeh

Güncel fuar haberleri için sizde
“SecuriTex Eurasia” topluluk
sayfasını beğenerek bildirim alın.

Güncel fuar haberlerini
@SecuriTexEu’dan takip
edebilirsiniz.

