
TUBE & STEEL İstanbul ve Wire Tech İstanbul Fuarları  

24-27 Mayıs 2023 tarihinde TÜYAP İstanbul’da! 

Ziyaretçi Kayıtlarında Rekor Kırılıyor 

 

Boru, profil, tel ve çelik üre�m sektörlerinin liderleri Tube & Steel İstanbul ve Wire Tech İstanbul 
Fuarlarında 24 - 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşmaya 
hazırlanıyor. 

 

Ziyaretçi kayıtlarında rekor ar�ş! 

Tube & Steel ve Wire Tech İstanbul Fuarları hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken fuarın online ziyaretçi 
kayıtları bir önceki fuara göre 3 kat artmış durumda. Yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin önemli 
bir sa�ş ve pazarlama pla�ormu olarak tercih e�ği Tube & Steel ve Wire Tech fuarlarında özellikle 
Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Irak gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçi taleplerinde ar�ş var. 80’in üzerinde ülkeden 
ziyaretçinin online bile�ni aldığı fuarda 2019 yılına oranla ciddi bir ziyaretçi ar�şı yaşanacağı ön 
görülüyor.  

 

Devlerin iş birliği ile sektörün dev fuarına hazırlıklar devam ediyor 

Fuarcılık sektörünün Türkiye’deki lider firması TÜYAP, Tube & Steel ve Wire Tech Fuarları kapsamında 
Messe Düsseldorf ile yap�ğı iş birliğiyle fuarın uluslararası niteliğini çok daha farklı bir boyuta taşımayı 
hedefliyor. Uluslararası arenada fuarın tanı�mına çok ciddi bir katkı sağlayan TÜYAP ve Messe 
Düsseldorf iş birliği ile, boru, profil, tel çelik konusunda ülkemizin tek ih�sas fuarı olan TUBE & STEEL 
ve tel, kablo, çivi üre�mi ve teknolojileri ih�sas fuarı Wire Tech, bu yıl daha güçlü olarak kapılarını 
ka�lımcı ve ziyaretçilerine açacak. 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD), Çelik Dış Ticaret Derneği iş 
birliğinde, Galvanizli ve Boyalı Sac Üre�cileri Derneği (SOGAD), SteelOrbid, Soğuk Haddeleme, Türk 
Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ve Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) ve KOSGEB’in 
destekleri ile düzenlenen fuarda T.C. Ticaret Bakanlığı tara�ndan da Alım Heye� Organizasyonu 
gerçekleş�rilecek.  

 

Uluslararası alım heye� organizasyonu ka�lımcıların �care�ne büyük katkı sağlayacak 

T.C. Ticaret Bakanlığı tara�ndan organize edilen Alım Heye� Organizasyonu yanı sıra, TÜYAP’ın 
uluslararası sa�ş ve pazarlama merkezleri olan Rusya, Gürcistan, İran ve Makedonya ofisleri tara�ndan 
da bölge pazarlarında tanı�m çalışmaları ak�f bir şekilde devam ediyor.  

Yurt dışında gelecek alım heyetleri ve ka�lımcılar arasında yapılacak olan ikili görüşmeler ile sektör 
için çok önemli bir �caret hacminin fuarda oluşması bekleniyor. Türkiye çelik sektöründeki tar�şmasız 
önemli konumunu, yurt içinden ve yurt dışından sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda bir 
kez daha kendisini kanıtlayacak.  



 

4 fuar tek ça� al�nda! 

24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde TUBE & STEEL, WIRE TECH, 
HARDWARE ve FASTENER Fuarları eş zamanlı olarak gerçekleşecek. El aletleri, bağlan� elemanları, 
boya, yapış�rıcı ve kimyasallar, endüstriyel �rçalar, zincir, çelik halat, ip ve nalburiye ürünleri, sıhhi 
tesisat ve bağlan� parçaları, mobilya aksesuarları, kapı ve pencere malzeme ve aksesuarları, inşaat 
armatürleri, dekora�f metal ürünler, elektrik malzeme ve ekipmanları, kaynak, tel, elektrot, 
lehimleme ekipman ve makinaları, merdivenler, taşıyıcı ekipmanlar ve dağı�m alanlarında ürün 
grupları Hardware Eurasia Avrasya Hırdavat Fuarı'nda sergilenecek. Endüstriyel bağlan� elemanları, 
sabitleme elemanları, inşaat tespit elemanları, montaj ve kurulum sistemleri, bağlan� üre�m 
teknolojileri, depolama, dağı�m ve fabrika donanımları alanlarında ürün grupları Avrasya Endüstriyel 
Bağlan� ve Sabitleme Elemanları Fuarı'nda sergilenecek.  

4 fuarın bir arada gerçekleşmesinden doğacak olan sinerji ile ulusal ve uluslararası önemli iş 
birliklerinin kurulması ve sektörlerin gelişimine büyük katkıların sağlanması hedefleniyor. 

 

Fuarın ziyaretçi kayıtları 23 Nisan 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak web sitelerinden yapılabiliyor.  

Ücretsiz Online Bilet İçin: 

www.wiretechistanbulfair.com 

www.tubeandsteelistanbulfair.com 

 

 

 

http://www.wiretechistanbulfair.com/
http://www.tubeandsteelistanbulfair.com/

