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CEYHAN TİCARET ODASI                    02.05.2017 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Sayın  ZAFER ÖZ 

 

Sinerji Uluslararası Fuarcılık olarak; Kazakistan  başta olmak üzere birçok ülkede,  mobilya, elektrik, güvenlik, 

makina, plastik, ev gereçleri ,evtekstili gibi birçok sektörde  faaliyet gösteren üretici firmalarımızın fuar katılım 

operasyonunu yürütmekteyiz.  
 

Bunun yanında 1-3  Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul ,Yeşilköy  İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan  

China HomelifeTurkey-Çin Ürünleri Fuarı’nın Türkiye organizasyonu tarafımızca gerçekleştirilmektedir.  
  
Fuarımızın ana organizatörlerinden biri olan Meorient Uluslararası Fuarcılık;  Çin' in yerleşik ve en prestijli fuar 

organizatörlerinden biridir.  http://en.meorient.com/ 

 
China Homelife  fuarı 2009’dan bugüne kadar Brezilya, Dubai, Hindistan ,Kazakistan, Meksika, Mısır, İran, Polonya ve 

Ürdün’de Meorient Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen dünya çapında Homelife fuar serisinin Türkiye ayağıdır.  

 

China Homelife fuarı Çin ürünlerinin ve tasarımlarının dünyanın önemli pazarlarında tanıtılmasına yönelik organize edilen 

en önemli etkinliklerden biridir.Fuar bu kapsamda Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 

 

800’den fazla orta ve büyük ölçekli Çinli firmanın katılımıyla, yüzlerce kalite kontrolünden geçmiş seçkin markanın 

sergileneceği fuarda, sergilenecek olan başlıca ürün grupları: 

 

 Döşemelik kumaş,ev tekstili,halı ve zemin kaplamaları 

 Kumaş,hazır giyim ve aksesuarları 

 Dekoratif ürünler  ve hediyelik eşya 

 Aydınlatma armatürleri ve LED aydınlatmalar 

 Gıda ve teknolojileri 

 Ev gereçleri ve elektrikli ev aletleri 

 İnşaat malzemeleri ve ekipmanları  

 Hırdavat ve el aletleri 

 Mutfak ve banyo donanımları 

 

Fuarımızla ilgili daha detaylı bilgileri www.chinahomelifeturkey.com web sitemiz üzerinden edinebilirsiniz.  

 

Ayrıca China Homelife süresince İstanbul dışından gelecek olan, Çin ile ticaret yapan veya ticaret yapmayı arzu eden 

profesyonellerin 1 gece otel  konaklaması bizlerle irtibata geçilmesi durumunda tarafımızca karşılanacaktır.  

 

Bu anlamda fuarımızı ziyaretlerine imkan sağlamak açısından üyelerinize ve ilgili sektörlere duyurmanızı ayrıca China 

Homelife fuarına ilişkin poster ve davetiyeleri üyelerinizin bilgi edinmesi açısından odanızın duyuru panolarına asmanızı 

istirham ederiz. 
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