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Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları                                          

61.129 kişilik rekor ziyaretçi ile kapılarını kapattı 
 

Pencere, kapı ve cam endüstrilerinin tüm bileşenlerini bir araya getirmek 
için yola çıkan dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas 

fuarı Avrasya Pencere, Kapı ve Cam 2017, 8-11 Mart 2017 tarihleri 
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7.583 yurtdışı 

sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarlar, katılımcılardan tam not 
alırken; fuar ile eş zamanlı gerçekleşen ‘Mimarlar ve Tasarımlar için Cam’ 

ve “Cama Değer Katmak” konulu panellerde ise dünya cam endüstrisindeki 
yeni nesil teknolojilerle ilgili tüm detaylar masaya yatırıldı. 

REED TÜYAP tarafından inşaat sektörünün temel taşlarından pencere, kapı ve cam 

endüstrilerinin tüm bileşenlerini bir araya getirmek için yola çıkan Avrasya Pencere, Kapı ve 

Cam Fuarları, 8-11 Mart 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 

gerçekleştirildi. 

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan fuar, 7.583 

uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attı. 24 ülkeden 585 firma ve firma 

temsilciliğini, 110bin m2 kapalı alanda buluşturarak büyük bir başarı yakalayan Avrasya 

Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, alım heyeti programı kapsamında 30 ülkeden 700’ün üzerinde 

alıcıyı fuar katılımcıları ile bir araya getirerek sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine zemin 

hazırladı. Rusya’nın odak ülke seçildiği fuarlara Rus alıcıların gösterdiği büyük ilgi katılımcı 

firmalarda memnuniyet yarattı. Güvenlik ve teknolojiyle bütünleşmiş akıllı ürünlere de ev 

sahipliği yapan fuar, uzaktan kumandalı ve bluetoothlu çelik kapıları da gün yüzüne çıkardı. 

Yüksek katlı binalarda kullanılmak üzere geliştirilen inovasyon harikası ürünleri de 

takipçileriyle buluşturan fuar, hafifliğinin yanı sıra estetik ve modern görünümüyle de 

günümüz inşaat sektöründe yoğun olarak tercih edilen alüminyum ürünlerini de takipçilerinin 

beğenisine sundu.  
 

Dünya cam sektöründeki yenilikler gün yüzüne çıktı 

Öte yandan toplamda 61.129 ziyaretçiyi ağırlayan fuar kapsamında REED TÜYAP ve Glass 

Performance Days (GPD) işbirliğiyle düzenlenen ‘Mimarlar ve Tasarımlar için Cam’ konulu 

panel, Türkiye ve dünyanın önde gelen kentlerinden İstanbul’a gelen birçok mimarı ve sektör 

profesyonelini aynı çatı altında buluşturdu. Panel kapsamında dünya cam sektöründeki 

yenilikler konuşulurken sürdürülebilir ve akıllı camlara ulaşmak için yapılması gerekenler 

masaya yatırıldı. 
 

Fuara, alüminyum sektörünün genç girişimcileri damga vurdu 

Ayrıca Avrasya Pencere, Kapı ve Cam 2017 Fuarı, Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği (GALSİAD) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde yer alan 

ALUTEAM’in işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Genç Girişimciler Ödül Töreni’ne ev sahipliği 

yaptı. 

 

 


