
 
 
 

 
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 10 – 13.04.2014 

 

∆ιεθνής εµπορική έκθεση για την Αυτοκινητοβιοµηχανία, αλυσίδες διανοµής κι εξοπλισµό 
συνεργείων.   
 

Η automechanika ISTANBUL, µεγάλη διεθνής έκθεση για την παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία στην αγορά 
της Τουρκίας, και συγκεκριµένα στον κλάδο πρωτογενούς εξοπλισµού της αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΟΕΜ), τον 
κλάδο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, τον εξοπλισµό και οργάνωση συνεργείων, γνήσιων 
ανταλλακτικών, φανοποιείων, ειδών αξεσουάρ, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ηλεκτρολογικού υλικού, ελέγχου 
& βελτίωσης κινητήρων, βαφής και περιποίησης οχηµάτων και εξοπλισµού πρατηρίων καυσίµων, θα 
πραγµατοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο TUYAP Fair Convention and Congress Center, στην Κωνσταντινούπολη, 
από 10 – 13 Απριλίου 2014. 

 
Στην έκθεση automechanika ISTANBUL του 2013 συµµετείχαν 1.245 εκθέτες από 36 χώρες, ενώ παράλληλα 
ο αριθµός των εµπορικών επισκεπτών έφτασε τους 43.812, από 100 χώρες, καταγράφοντας έτσι νέο ρεκόρ 
συµµετοχών σε σχέση µε την περσινή διοργάνωση. Η δυναµική τουρκική αγορά της αυτοκινητοβιοµηχανίας 
απαιτεί σωστή προετοιµασία. Αν στοχεύετε να εισέλθετε σε αυτήν την ραγδαίως αναπτυσσόµενη αγορά ή να 
επεκτείνετε τις ήδη υπάρχουσες επιχειρηµατικές σας δραστηριότητές, η automechanika ISTANBUL 2014 
αποτελεί την ιδανική πλατφόρµα για εσάς. Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες συγκεντρώνουν µαζί τους 
σηµαντικότερους «παίκτες», καθιστώντας αυτή την έκθεση σηµείο συνάντησης για την Τουρκία όπως και για τις 
γύρω χώρες. Η automechanika ISTANBUL 2014 είναι η κορυφαία έκθεση της Ευρασίας στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Συγκεντρώνει όλους τους σχετικούς επαγγελµατίες από την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις 
αλυσίδες διανοµής και τον κλάδο των συνεργείων στην περιοχή και δίνει ευκαιρίες στις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις να εισχωρήσουν στην αγορά. Αν η Τουρκία και η γύρω περιοχή είναι σηµαντικές για την επιχείρησή 
σας, δεν πρέπει να λείψετε από αυτή την διοργάνωση. 
 
Τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της automechanika ISTANBUL 2014 διαχωρίζονται στους 
τοµείς: 

• Parts & Systems - Εξαρτήµατα οχηµάτων και µέρη της κινηµατικής αλυσίδας, του πλαισίου, του αµαξώµατος  
• Electronics & Systems - Hλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη του αυτοκινήτου, µπαταριές, φωτισµός 
• Accessories & Tuning – Αξεσουάρ αυτοκινήτου, ειδικός εξοπλισµός και είδη tuning 
• Repair & Maintenance – Εξοπλισµός για συνεργεία και τµήµατα service των οχηµάτων, επισκευή κι 
αποκατάσταση ζηµιών και περιποίησης αµαξώµατος, βαφής, εξοπλισµός κτιρίων γκαράζ 
• IT & Management – Προϊόντα, προτάσεις για χρηµατοδότηση και οργάνωση κέντρων διανοµής-
αντιπροσωπειών 
• Service Station & Car Wash – Εξοπλισµός πρατηρίων καυσίµων και πλυντηρίων αυτοκινήτων 
 
Η έκθεση διοργανώνεται στα πλαίσια της συνεργασίας των εκθεσιακών οµίλων Messe Frankfurt και Deutsche 
Messe. Επιπλέον, η automechanika ISTANBUL δεν διοργανώνεται πλέον παράλληλα µε την έκθεση 
petroleum ISTANBUL, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνολογία και τον εξοπλισµό εξόρυξης, διύλισης, 
επεξεργασίας και διάθεσης αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και των παραγώγων τους. Μερικές κατηγορίες 
προϊόντων έχουν ενσωµατωθεί στην έκθεση της automechanika ISTANBUL. 
 
Ώρες λειτουργίας της automechanika ISTANBUL:    10 - 13.04.2014:     10.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ 
 
Φροντίστε λοιπόν να προγραµµατίσετε την επίσκεψή σας στο µεγάλο αυτό γεγονός και εγγραφείτε στο site της 
έκθεσης, www.automechanika-istanbul-tr.messefrankfurt.com, για να εξασφαλίσετε τη δωρεάν είσοδό σας. 
Παράλληλα ενηµερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για µετάβαση και διαµονή σας µέσω του ταξιδιωτικού γραφείου 
του οµίλου µας Travel4Fairs, µε εξαιρετικές τιµές σε επιλεγµένα ξενοδοχεία µε εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό 
της Φρανκφούρτης 
 
Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 
Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – 
Ταξιδιωτικό τµήµα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.µ. – 18.00 µ.µ. 
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