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NEDEN KATILMALISINIZ?
Fuar’ın hedefi: Projeler kapsamında, hizmet alan kamu kuruluşları, hizmet veren müteahhit şirketler, alt yüklenici şirketler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, malzeme, makine ve ekipman
sağlayan şirketler, kısacası planlama, projelendirme, uygulama ve işletme sürecinde yer alan tüm
tarafları bir araya getirmek.
•
Türkiye’nin altyapı projelerinin takip edileceği ve bilgi edinileceği yegâne platform.
•
Gelişen sanayinin merkezi ve gelişmekte olan sanayi şehirlerine çok yakın olan İstanbul’da
ilgili tüm kuruluşları bir araya getirecek güçlü bir fuar.
•
Katılım gösterecek firmaların; sektör bağlantılarını, müşteri ilişkilerini, satış ağlarını ve
marka bilinirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen, alanındaki en geniş kapsamlı organizasyon.

KATILIMCI PROFILI
•
•
•

Su ve Gaz Kaçak Tespit Sistemleri
Boru ve Kablo Yer Tespit Sistemleri
Ultrasonik ve Elektromanyetik Ölçüm
Sistemleri
Fiberoptik Test ve Bakım Ekipmanları
Kablo Hata Tespit ve Ölçüm Sistemleri
Menhol Kapak ve Metal Dedektörleri
Boru ve Kanal Tıkama Balonları
Rögar Kapağı Üreticileri ve Döküm
Firmaları
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Firmaları
Malzeme Kalite Kontrol Test Merkezleri
Altyapı Varlık Yönetimi Firmaları
Boru Üreticileri ve İthalatçı Firmalar
Pompa Üreticileri ve İthalatçı Firmalar
Vana Üreticileri ve İthalatçı Firmalar
Yatay Sondaj Uygulayıcı Firmalar
Yatay Sondaj Makine Üreticileri ve
Distribütörleri
Yatay Sondaj Yedek Parça Üreticileri
Bentonit Üreticileri
Boru İtme Uygulayıcı Firmalar
Boru İtme Makine Üreticileri ve
Distribütörleri

•
•
•
•
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İtme Boruları Üreticileri
Mikrotünel Uygulayıcı Firmalar
Mikrotünel Makine Üreticileri ve
Distribütörleri
Şaft Açma Uygulayıcı Firmalar
Boru Patlatma Uygulayıcı Firmalar
Boru Çakma Uygulayıcı Firmalar
Boru Sürme Uygulayıcı Firmalar
Boru İçi Kaplama Yenileme Uygulayıcı
Firmaları
CIPP Uygulayıcı Firmalar
CIPP Keçe Üretici Firmaları
CIPP Reçine Üretici Firmaları
Kanal ve Boru Rehabilitasyon Robotları
Kanal ve Boru Görüntüleme Ekipmanları
Kanal ve Boru Temizleme Ekipmanları
Su Kayıp Kaçakları Önleyici Firmalar
Yeraltı Radar Görüntüleme Uygulayıcı
Firmalar
Yeraltı Radar Görüntüleme Makine
Üreticileri
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WHY PARTICIPATE?
Aim of the Fair: To bring together all of the parties engaged in the planning, designing, implementation and management processes of projects; such as, service recipient public bodies, service providing private companies, subcontracting companies, universities, non-governmental organizations and
companies that provide materials, machinery and equipment. The only platform where people can
view and gain information on Turkey’s infrastructure projects.
•
The only sector-based experts’ Fair where private one-on-one business meetings are planned
systematically.
•
A strong Fair that will bring together all relevant organizations in Istanbul; the center of developing industry and close to other developing industrial cities.
•
The most comprehensive organization in its field that has been organized to develop the industry connections, customer relations, sales networks and brand recognition of the participant companies.

EXHIBITOR PROFILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Water and Gas Leakage Detection Systems
Pipes and Cable Detection Systems
Ultrasonic and Electromagnetic
Measurement Systems
Fiberoptic Test and Maintenance Equipment
Cable Fault Measurement Systems
Manhole Covers and Metal Detectors
Pipe and Line Freeze Seal Services
Manhole Manufacturers and Casting
Companies
GIS (Geographic Information System)
Companies
Material Quality Control Test Centers
Infrastructure Asset Management
Companies
Pipe Manufacturers and Importer
Companies
Pump Manufacturers and Importer
Companies
Valve Manufacturers and Importer
Companies
Horizontal Drilling Service Companies
Horizontal Drill Machinery Manufacturers
and Distributors
Horizontal Drill Spare Part Manufacturers
Bentonite Manufacturers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pipe Jacking Service Companies
Pipe Jacking Machinery Manufacturers and
Distributors
Boring Pipe Manufacturers
Microtunnel Service Companies
Microtunnel Machinery Manufacturers and
Distributors
Shaft Digging Service Companies
Pipe Bursting Service Companies
Pipe Ramming Service Companies
Pipe Boring Service Companies
Inner Pipe Coating Renewal Service
Companies
CIPP Service Companies
CIPP Pad Manufacturer Companies
CIPP Resin Manufacturer Companies
Canal and Pipe Rehabilitation Robots
Canal and Pipe Imaging Equipment
Canal and Pipe Cleaning Equipment
Companies Preventing Water Loss and
Leakage
Ground Penetrating Radar System/
Equipment Service Companies
Ground Penetrating Radar System/
Equipment Manufacturers
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SPONSORLUK PAKETLERİ
SPONSORSHIP PACKAGES
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PLATİN SPONSORLUK
•
•

48 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’un açılış konuşmalarında ve seçeceği bir oturumda
konuşma hakkı tanınacaktır.
Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
Katılımcılara verilecek olan çantalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 16
sayfayı geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
Katılımcılara verilecek olan çantalarda, şirket logosu basılı taşınabilir bellekler yer alacaktır.
(Taşınabilir belleklerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır.)
Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
Forum katılımcı listesi, şirket ile paylaşılacaktır.
Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet
sitesinde ve Marka Duvarında “Platin Sponsor” olarak yer alacaktır.
Foruma ücretsiz 10 giriş hakkı sağlanacaktır.

•
•

•
•
•
•
•

PLATINUM SPONSORSHIP
•
•

Allocation of 48 m2 exhibition area.
Will be given the right to speak in the opening speeches of the Forum to be held within the fair and
in a session he chooses.
Company’s logo will be shared with written and visual media.
Advertisement brochures of the company will be given to the participants together with the bags
(brochures shall not be more than 16 pages; design, printing and logistic processes shall be carried out by the company).
Advertisement flash memories of the company will be given to the participants together with the
bags (flash memories’ design, printing and logistic processes shall be carried out by the company).
The company will be presented with a plaque of appreciation.
List of participants will be shared with the company.
The company logo will be displayed as “Platinum Sponsor” on all visual and printed works prepared for the Forum including the official website and the Brand Wall.
10 complimentary registration right to the Forum.

•
•

•
•
•
•
•
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ALTIN SPONSORLUK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’un herhangi bir oturumunda sponsor firma temsilcisine konuşma hakkı tanınacaktır.
Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
Forum esnasında verilecek kahve aralarında, ikram masalarında şirketin logolarını taşıyan
masaüstü bayraklar yer alacaktır.
Katılımcılara verilecek olan çantalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 8 sayfayı
geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet
sitesinde ve Marka Duvarında “Altın Sponsor” olarak yer alacaktır.
Forum’a ücretsiz 8 giriş hakkı tanınacaktır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sulama Birlikleri Özel
Oturumunda sponsor olmak isteyen firmalar, Altın Sponsorluk ücretleri için bizimle ayrıca
iletişime geçebilir.

GOLDEN SPONSORSHIP
•
•
•

•

•
•

Allocation of 35 m2 exhibition area.
Company’s logo will be shared with written and visual media.
Advertisement brochures of the company will be given to the participants together with the bags
(brochures shall not be more than 8 pages; design, printing and logistic processes shall be carried
out by the company).
Company’s logo will be displayed on the table flags to be placed on the coffee tables which are
used during the coffee breaks. (Table flags’ design, printing and logistic processes shall be carried
out by the company).
The company will be presented with a plaque of appreciation.
The company logo will be displayed as “Golden Sponsor” on all visual and printed works prepared for the Forum including the official website and the Brand Wall.
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GÜMÜŞ SPONSORLUK
•
•

9 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’da sponsor firma temsilcisine oturumun 3. konuşmacısı hakkı tanınacaktır.
Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
Katılımcılara verilecek olan dosyalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 4
sayfayı geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet
sitesinde ve Marka Duvarında “Gümüş Sponsor” olarak yer alacaktır.
Forum’a 6 ücretsiz kayıt hakkı tanınacaktır.

•
•

•
•
•

SILVER SPONSORSHIP
•
•

Allocation of 9 m2 exhibition area.
In the Forum to be held within the fair, the representative of the sponsor company will be given
the right to be the third speaker of the session.
Company’s logo will be shared with written and visual media.
Advertisement brochures of the company will be given to the participants together with the bags
(brochures shall not be more than 4 pages; design, printing and logistic processes shall be carried
out by the company).
The company will be presented with a plaque of appreciation.
The company logo will be displayed as “Silver Sponsor” on all visual and printed works prepared
for the Forum including the official website and the Brand Wall.
6 complimentary registration right to the Forum.

•
•

•
•
•

8

KAZISIZ TEKNOLOJİLER, ALTYAPI İNŞAATLARI MAKİNE VE EKİPMANLARI FUARI
TRENCHLESS TECHNOLOGIES, INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENTS FAIR
2-3 Kasım / November 2022

BRONZ SPONSORLUK
•
•
•
•

•
•
•

6 m2 sergi alanı tahsis edilecektir.
Fuar içerisinde yapılacak olan Forum’da sponsor firma temsilcisine oturumun 4. konuşmacısı hakkı tanınacaktır.
Yazılı ve görsel basında şirket logosu paylaşılacaktır.
Katılımcılara verilecek olan dosyalarda, şirket tanıtım broşürü yer alacaktır. (Broşürler 2
sayfayı geçmemelidir, broşürlerin tasarım, baskı ve lojistik işlemleri firma tarafından sağlanacaktır)
Şirkete teşekkür plaketi verilecektir.
Şirket Logosu, Forum için hazırlanacak tüm görsel ve basılı materyallerde, resmi internet
sitesinde ve Marka Duvarında “Bronz Sponsor” olarak yer alacaktır.
Forum’a 4 ücretsiz kayıt hakkı tanınacaktır.

BRONZE SPONSORSHIP
•
•
•
•

•
•
•

Allocation of 6 m2 exhibition area.
At the Forum to be held within the fair, the representative of the sponsor company will be given
the right to be the 4th speaker of the session.
Company’s logo will be shared with written and visual media.
Advertisement brochures of the company will be given to the participants together with the bags
(brochures shall not be more than 4 pages; design, printing and logistic processes shall be carried
out by the company).
The company will be presented with a plaque of appreciation.
The company logo will be displayed as “Bronze Sponsor” on all visual and printed works prepared
for the Forum including the official website and the Brand Wall.
4 complimentary registration right to the Forum.
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DELEGE ÇANTASI SPONSORLUĞU
•

•

Delegelere forum girişinde verilen çantaların üzerinde çift taraflı sponsor firmanın logosu
ve web adresi bulunacaktır. Sponsor firma, çantanın içine kendi broşür ve tanıtım ürünlerini
koyabilecektir.
Sponsor kontenjanı 1 Firma ile sınırlıdır.

DELEGATE BAG SPONSORSHIP
•

•

The sponsor logo and web address will be on the
transport kits which will be delivered to visitors at
the entrance of the exhibition. The firms can put
their brochures and promotional products in it.
It is limited for 1 firm.

KALEM VE NOT DEFTERİ SPONSORLUĞU
•

•

Delegelere forum girişinde verilen çantaların üzerinde çift taraflı sponsor firmanın logosu
ve web adresi bulunacaktır. Sponsor firma, çantanın içine kendi broşür ve tanıtım ürünlerini
koyabilecektir.
Sponsor kontenjanı 1 Firma ile sınırlıdır.

PEN AND WRITING PAD SPONSORSHIP
•

•

10

The sponsor logo and web address will be on the transport kits which will be delivered to visitors at the entrance
of the exhibition. The firms can put their brochures and
promotional products in it.
It is limited for 1 firm.
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YAKA İPİ SPONSORLUĞU
•
•

Fuar alanına girişte tüm katılımcı ve ziyaretçilere dağıtılacak olan yaka kartlarının boyunda
asılı durmasını sağlayan iplerde sponsorluğu alan firmanın logosu yer alacaktır.
Sponsor kontenjanı 1 Firma ile sınırlıdır.

SPONSORSHIP FOR THE ROPE OF BADGE
•

•

The logo of the sponsor firm will be printed on the
rope of badges which will be delivered to the visitors at the entrance.
It is limited for 1 firm.

KAYIT MASASI SPONSORLUĞU
•

Kayıt masalarının ön bölümünde sponsor firmanın logosuna yer verilecektir.

REGISTRATION DESK SPONSORHIP
•

The registration desk which will be on the entry of forum
area will be dressed with the sponsor firm’s logos.
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FUAR ALANI GİRİŞ KAPISI SPONSORLUĞU
•
•

Fuar alanının girişinde yer alan iki kapıda sponsorluğu alan firmaların logoları yer alacaktır.
Sponsor kontenjanı 2 Firma ile sınırlıdır.

EXHIBITION ENTRY DOOR SPONSORSHIP
•
•

The logo of the sponsor firm will be written on two
entry doors.
It is limited for 2 firms.

FORUM EKRANI REKLAM SPONSORLUĞU
•

Forum alanında, sunumların yapıldığı ekrana reklam verilecektir

FORUM SCREEN ADVERTISING SPONSORSHIP
•

12

The forum area will be advertised on the screen where the
presentations are made.
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FUAR KATALOĞUNA REKLAM VERME
•

Fuar alanı girişinde, katılımcı firmaların profil bilgileri ve logolarının bulunduğu fuar’ın ve
forum’un amaç ve içeriğinin ayrıntılı aktarıldığı bir katalog dağıtılacaktır. Sponsor firmaya
katalog içerisinde reklam verme hakkı tanınacaktır. Reklam tasarımı firma tarafından hazırlanacaktır. Çözünürlük ve reklam ölçüleri organizatör tarafından sponsora bildirilecektir.

ADVERTISING IN THE OFFICIAL INFOBOOK
•

At the entrance of the exhibition area, a infobook will be
distributed in which the purpose and content of the fair,
where the profile information and logos of participating
companies are located, is detailed. The sponsor company will be given the right to advertise in the infobook.
Pixel and size of the adverstising will be anounced to
sponsor company by the organizer.
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HALI KARŞILAMA SPONSORLUĞU
•

•

Fuar alanı girişinde halı üzerine yer alacak firma logosu – “Hoş Geldiniz” karşılama yazısı ve
stant yönlendirme bilgilerinin izlenmesi ile oluşan bir çalışmadır. Toplamda 1 m x 1,5 m alan
kullanılabilir. Baskı sponsor firma tarafından karşılanacaktır.
Sponsor kontenjanı 1 Firma ile sınırlıdır.

WELCOME CARPET SPONSORSHIP
•

•

It consists of showing the sponsor firms logo
on the welcome carpet and on the guiding
boards. 1m x 1,5m can be used. The printout
will be provided by the sponsor firm.
It is limited for 1 firm.

FUAR ALANI SU SEBİLİ SPONSORLUĞU
•
•

Üç farklı bölümden oluşan fuar alanında, her bir bölümde 2 adet olmak üzere toplam 6 su
sebili ziyaretçiler için alana konumlandırılacaktır.
Sponsor kontenjanı 6 Firma ile sınırlıdır.

WATER DISPENSER SPONSORSHIP
•
•

14

6 water dispensers will be placed in the exhibition area
which has three different halls.
It is limited for 6 firms.
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PAKET STANT
•
•
•
•
•
•
•

Stant Alınlığı
Çevrelenmiş alan
2 Sandalye
1 Masa
Katılımcı Kılavuzu
Elektrik
Forum’a ücretsiz iki kişi kayıt hakkı

STANDART BOOTH
•
•
•
•
•
•
•

Booth Upper Name Plate
Booth Area
2 Chairs
1 Table
Participants’ Guide
Electricity
2 free registration for Forum.
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ORGANIZED BY

Harbiye Mah. Darülbedai Cad. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi Blok No:4 İç kapı No:2 Şişli / İstanbul - TURKEY
T. +90 212 352 03 93
For Exhibition and Sponsorship Enquiries
Ms. Nurdan BAYRAM
nurdan@maven.events
For General Enquiries
Ms. Zumra KAYA
zumra@maven.events
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