
İNŞAAT
VE EMLÂK

FUARI

13. - 14. NİSAN 2019
Campus Mainhausen
Frankfurt / Almanya

İnşaat- ve Emlak Fuarı’nı
satış ve yeni bağlantılar kurmak
 için bir imkân olarak sunuyoruz.

Fuar’da ürünlerinizi tanıtabilir,
 ilişkilerinizi güncelleyebilir  ve 

yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz

Katılımızdan memnuniyet duyarız.



BU FUAR 
SİZLERE
YENİ MÜŞTERİ 
İMKÂNLARI SUNAR

İhtiyaç duymanız 
halinde, fuar standınızın 

planlaması, kurulumu ve 
donanımı konularında 
danışmanlık hizmetimizden 
yararlanabilirsiniz. 
Sunumuzun başarı 
sağlaması için doğru 
danışmanı bulmanızda size 
seve seve yardımcı oluruz.

Ayrıntılı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:
www.musiadmesse.de



ÇOK KIYMETLİ GİRİŞİMCİLER,

Değerli dostlar,

Müsiad Hessen şubemiz, sosyal sorumluluğunun bilincinde, daima yenilikçi bir 
kuruluştur.  Müsiad Hessen, geçmişten edindiği tecrübe ile geleceğe farklı bir 
heyecanla bakan ve o doğrultuda özveriyle çalışan bir anlayışa sahiptir. Gerek Alman 
dostlarımızla gerek aynı kulvarda yürüdüğümüz Türk Sivil Toplum Kuruluşlarımızla son 
derece sağlıklı iletişim içerisindeyiz. Her iki ülkenin de yüksek değerlerini sinerjiye 
çevirme noktasında azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Değerli dostlar, Fuarları iş insanlarını bir araya getiren, birbirleriyle alışveriş 
yapmalarına zemin oluşturan en önemli etkinliklerden biridir.

İlkini 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde organize ettiğimiz “Müsiad Hessen Bau- und 
İmmobilenmesse 18 “ iki gün boyunca birçok verimli görüşmeye ev sahipliği yapmıştır. 
Fuarda tanışıp karşılıklı iş yapan birçok Firmamız olduğunu görünce motivasyonumuz 
iki kat artmıştır.

2018 de edindiğimiz tecrübe ile 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, Berlin Büyükelçimiz ve 
Müsiad Genel Başkanımız başta olmak üzere bur çok önemli ismin katılımı ile “Müsiad 
Hessen Bau- und İmmbilenmesse 19” u organize edeceğiz.

Bölgemizde sektörün öncü firmalarının katılım sağlayacağı fuarımız, 3´ü Stant alanı, 1´i 
sunum, toplantı, B2B alanı olmak üzere toplam 4 Salondan oluşacak.

%70 i Türk kökenli firmalarımız ve geriye kalan %30´u Alman ve Türkiye'den katılım 
sağlayacak üretici firmalar olmak üzer ortalama 150 standa ev sahipliği yapacağız.

Fuarda toplam 2 gün içerisinde 4.000-5.000 ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz.

Almanya'daki Türk inşaat sektörünün buluşma noktası olan “Müsiad Hessen Bau- und 
İmmbilenmesse 19” için geç kalmadan yerinizi almanızı tavsiye ederim.

Güçlü bir sektörde güçlü bir organizasyonla büyük işler yapmak amacıyla bütün 
dostlarımızı “Müsiad Hessen Bau- und İmmbilenmesse 19” fuarımıza bekliyorum.

Saygılarımla.

MUSA AYDIN
Müsiad Hessen

Yönetim Kurulu Başkanı

2018 de edindiğimiz 
tecrübe ile 13-14 Nisan 

2019 tarihlerinde, Berlin 
Büyükelçimiz ve Müsiad 
Genelbaşkanımız başta 

olmak üzere bur çok 
önemli ismin katılımı ile 

“Müsiad Hessen Bau und 
İmmbilen Messe´19” u 

organize edeceğiz.
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BURADA BİZİMLE
SEÇKİN İŞ DÜNYASIYLA BİRLİKTESİNİZ 

İnşaat ve Emlâk Fuarı A’dan Z’ye İnşaat ve emlâk profesyonellerinin buluştuğu 
çok özel bir forumdur. 

Fuar ilk etapta aşağıdaki hedef gruplarına hitap etmektedir:

EMLÂK - PROJEGELİŞTİRME - EMLÂKÇILIK HİZMETLERİ 
- YÖNETİM - FİNANSMAN - DESTEK - SİGORTALAMA VE 
SERTİFİKALAMA  - BİLİRKİŞİ - MİMARLIK HİZMETLERİ

EMLÂK, FINANSMAN, DANIŞMANLIK

GENEL MÜTEAHİTLİK - PLANLAMA BÜROLARI - ÇATI MİMARİSİ, 
DUVAR,  DIŞ CEPHE - YAPI MALZEMELERİ, MATERYALLER, 
YALITIM VE İZOLASYON  - DUVAR SİSTEMLERİ - MUTFAK, 
BANYO - PARKE VE YER DÖŞEMELRİ - BOYA, CİLA, TEMİZLİK 
GÜEVNLİK VE VİDEO GÖZETLEME SİSTEMLERİ- IŞIKLANDIRMA 
SİSTEMLERİ ŞÖMİNE VE SOBA - MERDİVEN - KLİMA VE 
SOĞUTUM TEKNİKLERİ  - KALORİFER VE ISITIM SİSTEMLERİ

KONUT YAPIMI VE EV TEKNOLOJİLERİ

DIŞ YAPI - YALITIM VE İZOLASYON  - ÇATI, DUVAR, DIŞ CEPHE 
- İNŞAAT MALZEMELERİ, MATERYALLER - İÇ YAPI - YENİLEME 
VE DÜZENLEME - BOYA - CİLA - TEMİZLEME - PENCERE, 
KAPI SİSTEMLERİ  VE ÜRETİCİLERİ - HİZMET SERVİSİ - 
DANIŞMANLIK SOĞUTMA SİSTEMLERİ - ENERJİ YENİLEME 
SİSTEMLERİ

MODERNLEŞTİRME VE RESTORASYON

BALKON, TERAS - BAHÇE- VE DIŞ ALAN, BAHÇE DÜZENLEMESİ  
- BAHÇE GEREÇLERİ, BAHÇE MALZEMELERİ VE İHTİYAÇLARI, 
GARAJ VE  CARPORTLAR (ARAÇ PARK YERİ)

BAHÇE - DIŞ ALAN YAPI VE TEKNOLOJİSİ

Neden en başından birlikte olmanızda fayda var?

Çünkü emlâk ve inşaat sektörünün önde gelen 
temsilcileri bu fuarda buluşuyor.  Siz de şimdiden bu 
büyük buluşmada yerinizi alın ve rezervasyonunuzu 
yaptırın.
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Gayrimenkul ve Emlâk 
Gayrimenkul Konut Projeleri  

Konut, Toplu Konut ve Villa Projeleri  
Yazlık Evler  

Devre mülkler  
Termal Tesisler  

Ofisler  
Plazalar  

Akıllı Binalar  
Avm ve İş Merkezleri, Rezidanslar  

Gayrimenkul Arsa ve Projeleri  
Ahşap ve Prefabrik Konut Projeleri  

Mühendislik Hizmeti Veren Firmalar  
Depreme Dayanıklı Özel Konutlar  

Finans Şirketleri ve Yatırımcılar Bankalar,  
Finansman ve Kredi Kuruluşları  

Emlâk Pazarlama Kuruluşları  
Arsa Ofisleri Ahşap ve Çelik Prefabrik Konut 

Üreticileri, İthalatçıları  
Toplu Konut ve Kentsel Dönüşüme Müteahhitlik 

Hizmeti Veren Firmalar  
Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri  

İş Adamları  
İnşaat Mühendisleri  
Mimar ve İç Mimarlar  
Teknik Elemanlar ve Uygulamacılar  
Müteahhitler  
İnşaat Şirketleri  
Restorasyon ve Tadilat Firmaları  
Proje Firmaları Konut Yapı Kooperatifleri  
İşletme Sahipleri ve Yetkilileri (Otel, Pastane, Kafe vb.)  
İthalat ve İhracatçılar Kamu Kuruluşları  
Müstakil Konut Sahipleri   
Yapı Marketler ve Toptancılar 
Yerli ve Yabancı Yatırımcı Kuruluşlar  
Konut Satın Almak İsteyen Kişi ve Kuruluşlar  
İş Yeri Satın Almak veya Kiralamak İsteyen Kişi ve Kuruluşlar  
Gayrimenkul Yatırım Uzmanı, 
Danışmanlık Hizmeti Veren Kişi ve Kuruluşlar  

ÜRÜN
PROFILI 

KATILIMCI  
PROFILI
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HEDEFİMİZ...

▶ Türk işletme ve girişimcileri arasında iletişim ağı kurmak ve olası bir işbirliği için zemin sağlamak. 

▶  Türk - Alman işletmelerle ilgili tüm diğer kuruluşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek 

▶  Türk esnaf, işletme sahipleri, firma ve zanaatkarlar ve hizmetlerinin tanıtımını sağlamak.

▶  Üretim ve hizmet sektöründe faal firma ve işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak.

▶  Ziyaretçilerle firmalar arasında doğrudan iş ve ticaret bağlantısı imkânı sağlamak.

MÜKEMMEL BİR PLATFORM 

Emlâk, inşaat ve konut; mülk sahipleri 
ve müteahhitler için çok cazip konu 

başlıklarıdır... 

İnşaat ve emlâk fuarı tüm bu alanları bir 
araya getirerek, ziyaretçilerinin doğru 
karar vermeleri ve yatırım hedefleri için  
mükemmel bir platform sunar.

Fuar size yeni ufuklar açar:
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Fuar’a katılmak için bazı güzel nedneler:

▶ Yenilikleri tanıtmak  

▶ Bakış açısını ve ihtiyaçları değerlendirmek  

▶ Sektördeki marka bilinirliğini güçlendirmek, 

▶ Müşteriler ile fiziksel mesafeyi ortadan kaldırarak, kısıtlı düzeyde devam eden ilişkilerin sınırlarını genişletmek 

▶ Yeni müşteri gruplarına ulaşmak, müşterilerin düşünce istek ve beklentilerini anlamak, 

▶ Ticari bir gayrimenkulü mülk edinip, ticari gelir elde etmek isteyenlere vizyon oluşturmak, 

       Kıyaslanabilmek, fark yaratma olanağı elde etmek 

▶ Yeni ürün ve hizmetlerini sunmak  

▶ Ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturmak ve geliştirmek  

▶ Kendi gelişimini hızlandırmak  

▶ Yeni finansman kaynakları bulmak 

▶ Büyüme fırsatları belirlemek  

▶ Değişik ürün dizayn ve ambalajlarına karşı tepkileri ölçmek  

▶ Düşünülen muhtemel fiyatları test etmek, tepkileri ölçmek  

▶ Kısa ve orta vadede yeni müşteriler kazanmak  

▶ Uluslararası bir iletişim platformu, başarılı bir medya planı ve bir büyük medya planına dahil olmak  

▶ Küresel liderler arasına katılmak rakiplerin yeniliklerini öğrenmek  

▶ Yeni dağıtım kanalları veya mümessiller bulmak  

▶ İş hacmini ve farkındalığı artırmak  

▶ Mevcut müşterilerini ve satışlarını korumak  

▶ Piyasada pozisyonunu pekiştirmek 

NEDEN KATILMALISINIZ?

77
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STANT FİYATLARI
MÜSIAD İnşaat ve Emlâk Fuarı, toplam 4 bin 500 metre kare kapalı alanda 150 stant imkânı sunmaktadır. 
Bu standlardan en küçüğü 12 metre karedir (4 m cephe x 3 m derinlik)
Stant büyüklükleri ihtiyaca göre arttırılabilir. Yine ihtiyaca göre daha büyük stant alanları sunabiliriz. 
Ücret sadece stant alanı için geçerlidir. Fuar düzenlemesi (dekorasyonu) ve reklam materyalleri katılımcılar 
tarafından bizzat getirilir.
İhtiyaç halinde katılımcı olarak reklam ve tanıtım ajansları ile ilişki kurmanızda size yardımcı olabiliriz.

Stant Kira Bedelleri  

88

Stant alanı:    160,00€ / m² 
MÜSIAD Hessen üyeleri için: 130,00€ / m²

▶ 31.12.2018 tarihinden önce yapılan kiralamada %20 indirim uygulanır 
▶ 31.01.2019 tarihinden önce yapılan kiralamada %10 indirim uygulanır 
▶ 28.02.2019 tarihinden önce yapılan kiralamada %5 indirim uygulanır.

� İndirimler birbirleri ile kombine edilemez 

� Fiyatlar metrekare cinsinden alan olarak hesaplanmıştır. 

� En küçük sergileme alanı 12 m2‘dir. 

� 50 m2 ve üzerinde kurulacak stantlar için özel dekorasyon mecburidir. 

� %19 KDV dahil değildir.

Fiyata dahil hizmetler 

Alan kirası 
Stant konstrüksiyonu 
Stant halısı 
Bölme panelleri 
Grup priz 
Aydınlatma  
Katalog girişi 
Katılımcı fuar giriş kartları
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REKLAM VE TANITIM PLATFORMLARIMIZ
▶ Yerel ve ulusal yayımlanan gazetelerle kooperasyon yapmak
▶ Sosyal medya üzerinden kampanya yürütmek.
▶ 100 kilometrelik bir alan içinde dükkân afişleri dağıtmak.  
▶ Frankfurt ve çevresindeki billdboardlarda tanıtım gerçekleştirmek.
▶ Seçilmiş firmaların potsa kutularına ücretsiz biletle posta 
gönderileri dağıtmak.
▶ Radyo, televizyon ve online reklâmı yapmak*.
▶ IHK gibi dernek ve kuruluşlar kanalıyla duyurular yapmak vs.

*) Türk TV ve radyoları için geçerlidir.
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KONUM VE ULAŞIM

Campus Mainhausen metropol şehir Frankfurt’un yakınında  ve ekonomi açısından güçlü Rhein Main 
Bölgesi’nin merkezinde yer almaktadır. Campus Mainhausen sadece kara ulaşımı değil, yakınında 
bulunan Frankfurt Havalimanı nedeniyle hava ulaşımı açısından da optimal bir konumdadır.

Optimal merkezi konumu ve mükemmel ulaşım ağı sizin stressiz bir şekilde kolayca CAMPUS’ümüze 
ulaşmanızı sağlar.  İster özel araçlarınızla, ister toplu taşıma araçlarıyla, uçak ya da bizim 
sunduğumuz shuttle servisi ile seyahat edin, fuara rahat ve huzur içinde ulaşabilirsiniz. 

Toplantı ve etkinlik yerlerimize çok yakın olan ücretsiz park yerlerimiz sayesinde varmak istediğiniz 
yere en hızlı şekilde erişebilirsiniz.  Fuar salonlarının ve çevresinin kolay keşfedilebilir bir yapıda 
olması, hızlı, doğrudan ve engelsiz girişe imkan vermesi, misafir ve ziyaretçilerinizin üzerinde kalıcı 
olumlu bir etki bırakır.

Tamamı WLAN (kablosuz internet erişimi) ile donatılmış fuar alanımız size yüksek hızda veri 
paylaşımı ve mobilite imkanı sağlar. 

ULAŞIM 

CAMPUS Mainhausen
Am Campus 1
D-63533 Mainhausen

NAVİGASYON

“Am Campus 1” yeni kayda geçirildiğinden bütün 
navigasyonlarda görünmeyebilir. Buna alternatif olarak 
“Ostring 26” konumunu verebilirsiniz.
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PÜR DİKKAT İLERİ
Campus Mainhausen’daki fuarımızın başarısı için büyük bir enerji ve motivasyonla çalışan deneyimli 
ekibimize ve işbirliği ortaklarımıza güvenimiz tamdır. 

Sizi reklam ve tanıtım konularında destekler hatta sonuna kadar arkanızda dururuz. İsterseniz 
firmanızın ekran sunumunu yapar, fuar reyonlarını afişlerinizle donatır ya da web sayfamızda 
banner reklamlarınızı döndürebiliriz.

Bir sorunuz, isteğiniz ya 
da iletmek istediğiniz 
herhangi bir konu mu 
var?  Mükemmel bir fuar  
hazırlığını planlamak için 
ekibimiz    yanınızda:

Mobil: +49 177 835 63 02
info@musiadmesse.de 
www.musiadmesse.de

Katılımınızdan dolayı 
memnuniyet duyarız. 
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MÜSIAD BAU- und IMMOBILIENMESSE  
M Ü S İ A D  İ N Ş A AT  V E  E M L Â K  F U A R I   

13 ve 14  N İ S A N  2 0 1 9  
C A M P U S  M A I N H A U S E N

Müsiad HESSEN e.V.

Berliner Str. 2 
D-63065 Offenbach

İLETİŞİM:

Email: info@musiadmesse.de
Web: www.musiadmesse.de

Tel.: +49 177 835 63 02

Organized by


