
 

 

 

 WINDOW-GLASS-DOOR EXPO 2016 

9 - 12 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο TUYAP στην 

Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 

 

 

5th Agriculture Import - 
Export Days (IED) 

Η Έκθεση Orion συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους 

ηγέτες της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον ίδιο 

χώρο κατά τη διάρκεια της 5ης Έκθεσης Εισαγωγών 

& Εξαγωγών (IED). Οι 

συμμετέχοντες του IED έχουν την 

δυνατότητα να συγκρίνουν 

προϊόντα και μεθόδους, καθώς και να ενημερωθούν 

για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.Το 2013, 

οι συμμετέχοντες εκθέτες από 43 διαφορετικές χώρες 

παρακολούθησαν την Έκθεση IED, και 

δημιούργησαν νέα κανάλια διανομής καθώς 

και νέες συνδέσεις εισαγωγών-εξαγωγών. Οι 

εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν 

με όλους τους εταίρους τους στην Έκθεση IED για 4 

ημέρες,δωρεάν! 

- See more 
at: http://www.kremlianna.gr/ektheseis/animalexpo-

agroexpo-2015-smirni#sthash.54wnAsHT.dpuf 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

 Εταιρείες προφίλ παραθύρου (5 

υποκατηγορίες) 

 Εταιρείες επεξεργασίας προφίλ παραθύρου (5 

υποκατηγορίες) 

 Εταιρείες παραθύρων (12 υποκατηγορίες) 

 Μηχανισμούς Παραθύρων (9 υποκατηγορίες) 

 Μηχανήματα επεξεργασίας και παραγωγής 

παραθύρου και προφίλ και βοηθητικός 

εξοπλισμός (9 υποκατηγορίες) 

 Συστήματα παραθύρου, παραθυρόφυλλο και 

βοηθητικά προϊόντα (7 υποκατηγορίες) 

 Παρακλάδια της βιομηχανίας παραθύρου 

κ.α. (5 υποκατηγορίες) 

 Πρώτες ύλες (6 υποκατηγορίες) 

 Συστήματα Πρόσοψης (2 υποκατηγορίες) 

 Μόνωση (2 υποκατηγορίες) 

3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΣΕ 1 ΧΩΡΟ! 
 

Σας προσκαλούμε στη κλαδική υπερ-έκθεση 

παραθύρων, θυρών, τζαμιών της 

Κωνσταντινούπολης! 

Η βιομηχανία παραθύρου είναι μία από τις ταχύτερα και πιο 

σταθερά αναπτυσσόμενης βιομηχανίες της τουρκικής 

οικονομίας. Η Έκθεση Istanbul Window Fair παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές και 

παρουσιάζει τις τελευταίες τεχνολογίες και μηχανήματα στους 

επενδυτές του τομέα. Η Έκθεση διοργανώνεται από την 

TÜYAP σε συνεργασία με την Ένωση Κατασκευαστών και 

Διασφάλισης Ποιότητας Παραθύρου(PÜKAB) και με την 

Ένωση Κατασκευαστών και Διασφάλισης Ποιότητας 

Πλαστικού Προφίλ (PÜKAD). 

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διεθνής εμπορική έκθεση 

παραθύρου του κόσμου. 

Επισκόπηση 2015 

Συμμετέχοντες εκθέτες: 696 από 30 χώρες 

Επαγγελματίες Επισκέπτες: 56526 από 95 χώρες 

Εκθεσιακός Χώρος: 110.000 m2 σε 12 Αίθουσες 

Το 2015,  το 76% των επισκεπτών προέρχονταν από τις 

γειτονικές χώρες της Τουρκίας.  

  
 

  

 

http://www.kremlianna.gr/ektheseis/animalexpo-agroexpo-2015-smirni#sthash.54wnAsHT.dpuf
http://www.kremlianna.gr/ektheseis/animalexpo-agroexpo-2015-smirni#sthash.54wnAsHT.dpuf
http://www.kremlianna.gr/


 Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αλουμινίου, 

Μηχανήματα, Προϊόντα, Αξεσουάρ και ειδικό 

τμήμα με πρώτες ύλες (9 υποκατηγορίες) 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

 
 Προϊόντα Θυρών (28 υποκατηγορίες) 

 Αξκεσουάρ Θυρών (13 υποκατηγορίες) 

 Τεχνολογία Θυρών (15 υποκατηγορίες) 

 Ρολά, Διαχωριστικά, Πάνελ, Σανίδες (18 

υποκατηγορίες) 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΤΩΝ ΤΖΑΜΙΟΥ 

 Προϊόντα από γυαλί και εφαρμογέςγυαλιού (31 

υποκατηγορίες) 

 Μηχανήματα επεξεργασίας Γυαλιού και 

Τεχνολογίες Παραγωγής (20 υποκατηγορίες) 

 Βοηθητικά Προϊόντα (9 υποκατηγορίες) 

 Χημικά (13 υποκατηγορίες) 
 

  
Ζητείστε ΠΡΟΣΦΟΡΑ για συμμετοχή με 

περίπτερο ΑΜΕΣΑ στο 

τηλ: 212 100 4102 

ή 

στο email: info@kremlianna.gr 

  

Το 2015,  48% των επισκεπτών ενδιαφέρονταν γιαπαράθυρα 

και συστήματα επισκίασης, ενώ το 37% και 26% 

ενδιαφέρονταν για τον τομέα τζαμιού και θυρών αντίστοιχα. 
 

Η Έκθεση διοργανώνεται από το Οργανισμό  Εκθέσεων TUYAP. 
  

Περισσότερες  Πληροφορίες  

 

 

 

 

 

 

Το γραφείο μας, ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ & Συνεργάτες 
Iδρύθηκε το 2010 με σκοπό τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα διοργάνωσης εκθέσεων με ειδίκευση στο εξωτερικό, τη προβολή 

προϊόντων, εκτυπώσεις διαφημιστικών εταιρικών πολύγλωσσων εντύπων, διοργάνωση συνεδρίων και B2B συναντήσεων 

παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την εξαγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. 

 

Εκπροσωπούμε εκθέσεις σε Ελλάδα και Τουρκία (αποκλειστική αντιπροσώπευση για τις Εκθέσεις IZFAS, EFOR και 

ORION στη Σμύρνη, για την Ελλάδα από το 2012). Επίσης, είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των διοργανωτών της 

μεγαλύτερης έκθεσης οικοδομικής βιομηχανίας, YEM FUARCILIK AS στην Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα καθώς 

συνεργάζεται και με το εκθεσιακό κέντρο TUYAP στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε συσσωρεύσει μια σημαντική βάση 

δεδομένων για Εκθέσεις στην Τουρκία. 

Ακόμη πρόσφατα συνάψαμε νέες συνεργασίες για το 2015, αντιπροσωπεύοντας τις Εκθέσεις Windows-Doors-Glass και 

UNICERA στην Τουρκία, της TUYAP (που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη), την Έκθεση Επίπλων MOBEF της EREXPO, 

την Έκθεση BUILDEXPO - BASRAH IRAQ που διοργανώνεται από την ELANEXPO, τις Εκθέσεις PYRAMIDS, την Έκθεση 

Boat & Fishing in Greece με έδρα στην Αθήνα, και τέλος τη HORECA Αλβανίας με διοργανωτή την Event Market Ltd. 

Οργανώνουμε Επιχειρηματικές Αποστολές ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και σας δίνουμε την δυνατότητα να βρείτε νέες ευκαιρίες 

αγορών χονδρικής με πολύ μεγάλη ποικιλία και χαμηλό κόστος. 

Οργανώνουμε ακόμα Επιχειρηματικές Αποστολές Ελλήνων και Τούρκων ΕΚΘΕΤΩΝ για να προβάλλουν με το καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και να ανοίξουν τους ορίζοντες σε νέους ενδιαφερόμενους πελάτες από όλη την 

Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. 

mailto:info@kremlianna.gr
http://kremlianna.gr/ektheseis/window-glass-door-expo-2016-istanbul


 

 

 

  

Αυτό το μήνυμα είναι ενημερωτικό και αποστέλλεται με την υπηρεσία email marketing της εταιρείας μας. Δεν μπορεί να  θεωρηθεί spam γιατί με 

βάση το  άρθρο 14 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α.) , περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα των 

παραληπτών 

Για να διαγραφείτε » unsubscribe 

- See more at: http://www.kremlianna.gr/archive/view/key-2b84121efd04c79cdc83a0ad54b7aa01/lang-el/mailid-216/subid-2334-

3c0a9a07fbc2f7a48ab7f246c293b0e7#sthash.spmnozop.dpuf 

http://www.kremlianna.gr/index.php?subid=2334&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=216&key=3c0a9a07fbc2f7a48ab7f246c293b0e7
http://www.facebook.com/KremliAnna

