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"6. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı" Putech Eurasia 2019, 28 - 30 

Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. salonlarında dünyanın dört bir 

yanından gelen sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturuyor.

Poliüretan Kaplamaları ve Yapıştırıcıları, Poliürea Uygulamaları ve RIM 

Integral Poliüretan Sistemlerinin sergileneceği fuar, poliüretan endüstrisinin 

lider firmalarına ev sahipliği yapacak.

Putech Eurasia Fuarı, Türkiye'de alanında tek, iki yılda bir düzenlenen ve 

poliüretan sektörüne ait eşsiz fırsatlar yakalayabileceğiniz uluslararası 

bir etkinliktir. Fuar süresince katılımcılar yüksek profildeki ziyaretçiler 

ile doğrudan iletişime geçerek; birçok farklı sektörden gelen sektör 

profesyoneline ürünlerini sunabilecekler. Ağırlıklı olarak inşaat, otomotiv, 

elektrik ve elektronik sektörü, ambalaj, mobilya ve yatak, spor ve rekreasyon, 

kaplamalar, tıbbi cihazlar, yapıştırıcılar gibi birçok sektöre ait ürünleri ve daha 

fazlasını Putech Eurasia Fuarı'nda bulabilecekler.

• Potansiyel müşterilerle tanışarak yüz yüze görüşme ve iş  
 bağlantıları sağlama fırsatı yakalayın.
• Ürün ve hizmetlerinizi sergileyerek rakiplerinizin bir adım  
 önüne geçin.
• Satış olanakları yaratın.
• Firmanızı tanıtmak ve daha fazla potansiyel müşteriye   
 ulaşmak için fuar öncesinde, süresince ve sonrasında   
 yürütülen pazarlama çalışmalarından yararlanın.
• Ulusal ve uluslararası pazarda marka bilinirliğinizi artırın.
• Sipariş taleplerine cevap verin.

NEDEN KATILMALISINIZ?

PUTECH EURASIA 2019 
ÖNGÖRÜLERİ

Net 
Sergileme Alanı

6.000m2

Ziyaretçi

6000+

Katılımcı

200+
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HAMMADDELER VE YARDIMCI MADDELER
Katkı Maddeleri
Yardımcı Maddeler
Şişirme Ajanları
Katalizörler
Zincir Bağları
Kimyasallar
Renklendiriciler
Çapraz Bağlayıcılar
Küratifler
Bağlar
Dolgular
Alev Geciktiriciler
İzosiyanatlar
Kalıp Ayırıcı Ajanlar
Polimer
Polioller
Pre-Polimer
Yüzey Aktif Maddeler ve Emülgatörler

PU SİSTEMLER
Esnek Köpük Sistemleri
Sert Köpük Sistemleri
İntegral Cilt Sistemleri
C.A.S.E. Sistemler
Özel Özellikli PU-Köpük Sistemleri
Kaplama Sistemleri
Elastomer Sistemleri
Pre-Polimer
Ayakkabı Tabanı Sistemleri

YARI BİTMİŞ ÜRÜNLER VE MALZEMELER
Yapıştırıcı ve Dolgu
Otomotiv Koltukları
Yatak & Konfor Ürünleri
Bio-PU
Kompozitler
Elastomerler
Esnek Köpük
İzole Paneller
İntegral Cilt
Mikro Gözenekli
İşlenebilir Poliüretan
Poliüretan Dispersiyonlar
PU Kalıp Parçaları
Soğutma İzolasyonları
Sert Köpük
Ayakkabı Tabanları
Sprey Köpük Yalıtımı
Thermoware Ürünleri
TPU (Termoplastik Poliüretan)

UYGULAMALAR
Sprey Poliüretan Uygulamaları
Sprey Poliürea Uygulamaları

PROSES MAKİNELERİ, SİSTEM VE 
EKİPMANLARI
Katkı Üretimi
Merdaneler / Silindirler
Temizleme
Kesme

Bilgi İşlem
Dağıtma Ekipmanları
Ekstrüzyon Hatları
Köpükleme Hatları
Cam Elyaf Kesimi
Elleçleme ve Robotik
Yüksek ve Düşük Basınçlı Makineler
Laboratuvar ve Test Ekipmanları
Laminasyon Hatları
Karıştırma Kafaları
Kalıplama
Kalıplar
Ambalajlama
Proses Ekipmanları
Pompalar
Geri Dönüşüm Reaktörleri
RIM / RRIM
Şekillendirme
Sprey Ekipmanı
Depolama Tankları
Aletler ve Parçaları

HİZMETLER
Laboratuvar ve Test 
Sağlık ve Güvenlik
Geri Dönüşüm
Çevre Koruma
Araştırma & Geliştirme
Danışmanlık
Depolama ve Lojistik

Havacılık

Otomotiv ve Taşımacılık

İnşaat ve Yapı

Kompozit

Yapı / İzolasyon

Elektroteknik

Döşeme

Ayakkabı ve Giyim

Mobilya ve Yatak

Genel Mühendislik

Ev Eşyaları (buzdolapları vb.)

Denizcilik  

Medikal

Ambalajlama

Boyalar ve Kaplamalar

3D Baskı

Diğerleri

KATILIMCI PROFİLİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ
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VIP Program
Katılımcılarımızın önemli müşterileri ve potansiyel müşterileri VIP olarak kabul edilecektir. 

Bu ücretsiz hizmet, katılımcı firmalarımızın VIP listesine gönderilecek olan VIP yaka kartı ile 
fuar alanına sıra beklemeden girmelerine, fuar alanında kurulacak olan VIP Lounge hizmetinden 

yararlanmalarına olanak tanıyacaktır.

Matchmaking Program
Program katılımcıların ve ziyaretçilerin önceden randevu alarak fuar alanında ikili görüşmeler 

gerçekleştirmesine ve daha güçlü işbirlikleri kurmasına zemin hazırlayacaktır.

Alım Heyeti Programı
Alım heyeti programı dahilinde potansiyel alıcılar ve katılımcılar fuar süresince özel B2B alanında ikili görüşmeler 

yapma olanağına sahip olacaklar. 

Konferans Programı
Putech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Konferans Programı dahilinde hem yurtiçinden hem yurtdışından 

gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek sunumlar ile fuar ziyaretçileri en yeni ürün, formülasyon ve teknolojiler 
hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Live PU, Nihai Ürünler Sergisi
Poliüretan malzemeleri ile üretilen ve birçok farklı sektörde kullanılan; otomotiv, inşaat, tekstil, ayakkabı, denizcilik, savunma, 

havacılık gibi sektörlere ait ürünlerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını görme fırsatı bulabileceğiniz ürünler, Live PU Nihai Ürünler 
Sergisi alanında sergilenecek. Bu özel sergileme alanında ziyaretçiler, poliüretan sektörünün; önde gelen firmalarına ait ürünlerin 

kullanım alanlarını keşfedecekler.

PUTECH EURASIA 2019 FUARI
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ÖZEL ALAN

Poliürea Türleri (Saf) 
Poliürea kimyasal yapısına bağlı olarak iki türde olabilir: Alifatik veya aromatik. Aromatik poliürea daha sağlamdır ve UV etkisine karşı dirençli 
değildir; bu da rengin solmasına ve parlaklığın kaybolmasına sebep olur ve yüzey uygulamaları için önerilmez. Diğer taraftan, alifatik poliürea UV 
ışınına karşı dirençlidir ve son kat olarak mükemmeldir. Hammaddesinin yüksek maliyeti nedeniyle alifatik poliürea daha yüksek fiyat aralığında 
satılır.

Sprey Poliüretan Köpük (SPK) 
SPK, izolasyon ile duvar, tavan, köşeler ve tüm biçimli yüzeylerde hava sızdırmazlık bariyeri sağlayan ve spreyle uygulanan bir plastiktir. Köpük 
oluşturmak için iş sahasında özel sıvı bileşenlerinin karıştırılması ve reaksiyona girmesi ile yapılır. Sıvılar karıştırıldığında çok hızlı reaksiyona girer 
ve temas halinde genişleyerek izolasyon sağlayan, boşlukları kapatan köpük oluşturur ve nem ile buhar bariyeri oluşturabilir. SPK izolasyonunun 
ısı transferine çok dayanıklı olduğu bilinir ve çatlaklar, bağlantı yerleri ve mafsallar yoluyla istenmeyen hava sızıntılarını azaltmak için çok etkili 
bir çözüm sunar.

• Atık Su Arıtma Astarlama

• Tank Kaplama ve Astarlama

• Boru/Boru Hattı Kaplama ve Astarlama

• Menhol ve Atık Su Kanalı Astarlama

• Zemin Döşeme ve Katlı Otopark

• Köprü Döşemesi Kaplaması

• Dorse Astarlama

• Vagon Astarlama ve Demiryolu Hattı Çevreleme

• Su Parkları ve Oyun Alanları

• Peyzaj ve Su Çevreleme 

• Yakıt Depolama ve Çevreleme

• Akvaryum Astarlama

• Mimari Tasarım

• Tema Parkı ve Dekoratif Tasarım

• Çatı Kaplama

• Deniz Uygulamaları

• Otomotiv Şerit Kalıplı Parçalar (RIM)

• Hat Şeritleme

• Ek Dolgu / Kalafatlama

• Yapıştırıcılar ve Dolgular

Uygulamalar
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• Fuara katılan ziyaretçi sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

• Fuara katılan ziyaretçi niteliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

%6 Zayıf

%11 Orta

%49 İyi

%29 Çok İyi

%5 Mükemmel

%3 İyi

%29 Çok İyi

%1 Zayıf

%67 Mükemmel

Bölgelerine 
göre yabancı 
ziyaretçi 
dağılımı

Ziyaretçi İstatistikleri

En Çok Yabancı Ziyaretçi Gelen 10 Ülke

5,421
Toplam Ziyaretçi

• İRAN
• BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
• İTALYA
• ÇİN
• GÜNEY KORE

• UKRAYNA
• ALMANYA
• FRANSA
• BULGARİSTAN
• MISIR

ASYA, ORTA DOĞU VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU

AVRUPA

AFRİKA

DİĞER

%54

%29

%16

%1

• 2019 yılındaki Putech Eurasia fuarına tekrar katılmayı 

düşünüyor musunuz?

• Fuar boyunca kurduğunuz bağlantıların ne derece 
önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Katılımcı İstatİstİKlerİ

%87 Evet

%3 Hayır

%10 Henüz karar vermedim

%65 Çok Önemli

%29 Önemli

%5 Orta Düzeyde Önemli

%1 Önemsiz

%65

%29

%5

%1

• Fuara katılım amacınız neydi?

%39 Potansiyel yeni müşterilere ürün ve servislerimizi tanıtmak

%14 Marka bilinirliğimizi güçlendirmek

%8 Var olan müşterilerimizle ve yeni müşterilerle bir araya gelmek

%25 Potansiyel müşterilere fiyatlar hakkında bilgi vermek

%7 Ürün ve hizmetlerimizi satmak

%5 Acenta/Distribütor bulmak

%2 Diğer

1

2

3

4

5

6

7

•	 Avrasya'nın	 Lider	 Poliüretan	 fuarı	 Putech	 Eurasia,	 9	 -	 11	
Kasım	 2017	 tarihlerinde	 6.000	 m2	 alanda	 İstanbul	 Fuar	
Merkezi’nin	9.	ve	10.	salonlarında	gerçekleşti.

•	 Putech	Eurasia	fuarına	başta	Türkiye	olmak	üzere;	23	farklı	
ülkeden	152	firma	ve	temsilciliği;	İran,	Birleşik	Arap	Emirlikleri,	
İtalya,	Çin,	Güney	Kore,	Ukrayna,	Almanya,	Fransa,	Bulgaristan	
ve	Mısır	olmak	üzere	99	yabancı;	53	yerli	firma	katıldı.

•	 Avrasya’nın	 Lider	 Poliüretan	 Fuarı:	 Putech	 Eurasia,	 59	
farklı	 ülkeden;	 891’i	 yabancı	 ziyaretçi	 olmak	 üzere,	 5.421	
sektör	profesyonelini	bir	araya	getirerek	önemli	iş	bağlantıları	
kurmalarını	sağladı.	

•	 Konferans	 programı	 dahilinde,	 3	 gün	 boyunca,	 sektör	
profesyonelleri	 24	 ticari	 ve	 bilimsel	 sunum	 gerçekleştirdi.	
Konferanslarda	15	farklı	ülkeden	480	katılımcı	yer	aldı.

raKamlarla PUtecH eUrasıa 2017



ACMOS CHEMIE
Nicole Totzek – Pazarlama & Satış
Putech Eurasia Fuarı'na dördüncü katılımımız ve her zaman 
çok iyi bir organizasyon görüyoruz. Fuarda birçok Türk 
müşterilerimizle buluşuyoruz ve bu fuarda yer almaktan 
dolayı oldukça memnunuz.

AKDE KİMYA
Ömer Bulut – Kaplama Ürün Grubu Müdürü
Akde Kimya olarak bu sene itibariyle Putech Eurasia fuarına 
ikinci katılışımız. 2 yıl önce de bu fuara katılmıştık ve çok 
olumlu neticeler almıştık. Bu sene tekrar katılmak istedik. 
Bugün fuarın üçüncü günü itibariyle aldığımız geri dönüşler 
çok güzel. Fuarın bu sene de çok faydalı geçtiğini düşünü-
yoruz. Akde Kimya olarak biz inşaat sektörüne yönelik ısı, 

su izolasyonu ve ses izolasyonu ürünleri üreten, yüzde yüz yerli sermaye ile 
üretim yapan bir firmayız. Pazar payımızı bu fuar ile birlikte arttırma hede-
findeyiz. Bu fuarla birlikte çok güzel yurt dışı bağlantıları kurduk. Bu fuardan 
sonra da yurtdışı ihracat hacmimizi de arttıracağımızı düşünüyoruz. 2019 
yılındaki fuarda da bu sene aldığımız neticeler çerçevesinde tekrardan yer 
almayı ümit ediyoruz. Umarım bütün katılımcılar için faydalı bir fuar olmuştur. 

BAYMEL POLİÜRETAN KİMYA 
Gülistan Kaplan 
Firma olarak 2 senede bir katılmış olduğumuz Putech 
Eurasia Fuarı bu sene gerçekten kalabalık bir katılım ile 
gerçekleşti. Bu fuarların, biz üreticilere ve müşterilerimize 
oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Son derece güzel 
bir atmosfer içerisinde hem rakiplerimizle hem de yeni müş-

teriler ile diyalog içerisindeyiz. Son derece keyifli ve verimli bir fuar olduğunu 
düşünüyoruz. 

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI  
Adem Zeyrek - Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Putech Eurasia Fuarı'na ilk kez katılıyoruz. Fuar organizas-
yon olarak gayet yeterli, tanıtımı da iyiydi. Hem yönlendirme 
tabelaları hem de reklamlar açısından çalışmaları gayet güzel 
buluyorum. Fakat buradaki hammadde katılımcılarının ve üre-
tici katılımcıların arttırılmasından yanayız. Bir diğer konu da 

yabancı katılımcıların sayısının arttırılmasının daha faydalı olacağı kanısındayım.

DERKİM KİMYA
Alp Sarıcı - Genel Müdür
Bu sene beşincisi düzenlenen Putech Eurasia Fuarı ol-
dukça başarılı geçti. Fuara katılan tedarikçiler ve misafirler 
açısından bakacak olursak da fuar beklentilerimizi karşıladı. 
Poliüretandaki ürün portföyümüzü mevcut ve yeni müşte-
rilerimize tanıtma fırsatını elde ettik. Dolayısıyla bundan bir 

sonraki fuarı dört gözle bekliyor olacağız. 

EVONIK 
Selim F. Kubat – Türkiye ve Ortadoğu Sorumlusu
Putech Eurasia Fuarı'na dördüncü katılışımız ve bu fuarın 
da iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem Türk müşterilerimizle 
hem de yurtdışından gelen müşterilerimizle güzel toplan-
tılar yapma fırsatı bulduk. Örneğin; Pakistan’dan gelen zi-
yaretçilerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yeni iş fırsatları 

yakaladık. Geçtiğimiz yıl büyük bir satın alma yaptık. Bu fuar sayesinde de 
satın almayı daha görünür ve daha duyulur hale getirme fırsatı bulduk. Bu 
doğrultuda fuarın genel olarak iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bir sonraki fuarda 
da yerimizi alacağız.

FLOKSER TEKSTİL
Dr. Başar Yıldız - Genel Müdür
Fuar bizim için çok iyi geçti. Bu sene yurtdışından daha faz-
la ziyaretçiyle buluştuk. Çoğunlukla Ortadoğu ve Balkan-
lardan gelen ziyaretçi gruplarımız vardı. Hem tedarikçilerle 
hem müşterilerle buluşma şansımız oldu. Dolayısıyla biz 
fuardan çok memnunuz.  

HEBEI YADONG CHEMICAL GROUP
Alan Jin - Genel Müdür
Putech Eurasia Fuarı'na ilk defa katıldık. Genel olarak fuar 
oldukça iyiydi. Birçok müşterimiz bizi ziyaret etti ve biz de 
diğer katılımcı standlarını ziyaret ettik. Fuardan oldukça 
memnunuz ve umarım bir dahaki sefere daha iyi bir yerde 
katılım sağlayabiliriz.

KİMTEKS POLİÜRETAN
Yener Rakıcıoğlu - Ar-Ge Direktörü
Putech Eurasia 2017 Fuarı beklentilerimin oldukça üzerin-
de gerçekleşti diyebilirim. Bu fuarın düzenlendiği ilk tarihten 
itibaren katılıyoruz. Buna istinaden de bu yıl en çok yurtiçi 
ve yurtdışı katılımın olduğu bir yıl oldu. Bu nedenle de fir-
mamız için olumlu geçtiğini söyleyebilirim. 

LAADER BERG 
Per Henning Vaagen – Genel Müdür
Poliüretan endüstrisi için en yeni makinelerimizi sunmak 
amacıyla Putech Eurasia Fuarı’na katıldık. Fuar bizim için 
oldukça başarılı geçti. Yeni potansiyel müşterilerle verim-
li toplantılar yaptık. Türkiye ve yakın bölgedeki mevcut 
müşterilerimizle görüşmeler gerçekleştirme şansımız oldu.

RAVAGO PETROKİMYA
Christian Mirangels – İş Birimi Yöneticisi, PU Sistemler
Putech Eurasia Fuarı, poliüretan endüstrisinde neler yap-
tığımızı sunmak ve ekibimizi tanıtmak için çok iyi fırsatlar 
sunuyor. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu. 
Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de mevcut müş-
terilerimiz ile görüşmeler yapma ve yeni potansiyel müş-
terilerimizle buluşma şansı yakaladık. Tüm bu uluslararası 

fuarları yaptığımız işi sunmak ve iş geliştirmek için çok iyi bir platform olarak 
değerlendiriyoruz. 

SONDERHOFF
Berkay Köker - Türkiye & Ortadoğu Satış Müdürü
Putech Eurasia Fuarı Sonderhoff olarak Türkiye’de katıldı-
ğımız ilk fuar. Fuardan beklentilerimizin bir kısmını karşıladık. 
Yeni müşteriler ile iletişim kurma imkânımız oldu. Bize farklı 
uygulamalarda farklı birçok yenilik yapabileceğimizi göster-
di. Bu açıdan fuarın kazanımları gayet olumlu oluyor. Türki-

ye’ de daha aktif satış politikası sürdürmeyi planlıyoruz. Bu fuarda hazırlamış 
olduğumuz yeni makinemizi de sunma şansını elde ettik. Bunun dışında fuar 
çok spesifik bir fuar. Poliüretan üreticisi ve poliüretan makineleri tedarikçisi 
olarak bu fuarın sadece poliüretan ile ilgili bir fuar olmasından dolayı firmamız 
için iyi olacağını düşündük ve katılma kararı aldık. Fuarın şu ana kadar bek-
lentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Umuyorum ki önümüzdeki fuarlarda da 
tekrar birlikte oluruz.

Katılımcı GÖrÜŞlerİ
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FİYat lİstesİ (standsıZ alan)

PaKet stand seÇeneKlerİ

Detaylı bilgi için sales@artkim.com.tr

Paket Standa Dahil Malzemeler

Alınlık Paneli Renk Opsiyonları Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk 
Opsiyonları

Paket Standa Dahil Malzemeler
• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• Mavi • Turuncu • Gri

Alınlık Paneli Dikey Kenarlar için Renk 
Opsiyonları

Paket Standa Dahil Malzemeler
• 1m2 Kapalı oda (kitlenebilir kapı dahil)
• 1 Masa (103)
• 3 Sandalye (309)
• 1 Karşılama bankosu (209)
• 1 Çöp kutusu (318)
• Her 4m2 için aydınlatma spotu (150w)
• 1 Askılık (kapalı oda içinde)
• 1 Adet üçlü priz

• Mavi • Turuncu • Gri• Mavi • Turuncu • Gri

Fuar Kataloğu Reklam SeçenekleriStand m²'sine göre değişen ekstra malzemeler

12 - 20 m² 21 - 40 m² 41 m² ve üzeri

1 Masa (103) 2 Masa (103) 3 Masa (103)

3 Sandalye (309) 6 Sandalye (309) 9 Sandalye (309)

1 Tam Sayfa (İç sayfa) 1000 € + %18 KDV

Arka Kapak 2.500 € + %18 KDV

Arka Kapak İçi 1.500 € + %18 KDV

*: Tek renk seçilebilir. 

 **Paket Standlarda standart gri halı bulunmaktadır.

*: İki renk seçilebilir. (Bir renk yatay kenar, bir 
renk dikey kenar için seçilebilir)

1. Ekonomik Paket 35 € / m² 2. Komfort Paket 55 € / m² 3. Premium Paket 65 € / m²

Kayıt Ücreti     100€ + %18 KDV

elektrik Bağlantı Ücreti     20€ /1kW + %18 KDV

Basınçlı Hava Bağlantı Ücreti  100€ + %18 KDV

su Bağlantı Ücreti     100€ + %18 KDV

Stand (m2 ) Fiyatlar

12 - 25m² arası

26 - 50m² arası

51 - 90m² arası

91m² ve üzeri 

180 € / m² + %18 KDV

170 € / m² + %18 KDV

160 € / m² + %18 KDV

150 € / m² + %18 KDV


