
Fuarcılıkta Dijital Dönüşüm
Yüz Yüzenin Ötesinde İş Bağlantıları



Ürün ve hizmetlerimizi dijital dünyaya 
taşıyan, katılımcı ve ziyaretçilerimize yıl 
boyu ticaret bağlantısı sağlayan 
uygulamalarımızla fuarlarımız yüz yüze 
görüşmeden çok daha fazlasını sunuyor. 

Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, alıcı ve 
satıcıları bir araya getiren dijital 
platformlarımız ile yıl boyu kesintisiz ticaret 
bağlantıları sağlıyoruz. Web ve mobilden 
erişilebilen platformlarımızla fuar 
katılımcılarımıza ürün ve hizmetlerini 
sergileme imkanı veriyor, akıllı B2B 
eşleştirme sistemimiz ile onları ilgili alıcılara 
öneriyor, fuar süresiyle sınırlı olmayan 
iletişim kanalları sunuyoruz. 

Geleceğe Hazırız 



Dijital platformlarımızda katılımcı profil 
sayfaları yılda 1.5 milyonun üzerinde 

görüntüleniyor

Tüyap dijital platformları yılda 4.6 milyonu 
yerli, 1.7 milyon yabancı toplam 6.3 milyon 

profesyonel tarafından ziyaret ediliyor

Yıl Boyu İş Bağlantıları Sağlayan 
Dijital Platformlarla Üreticilerimize 

İhracat Fırsatları Sunuyoruz

Tüyap web siteleri yılda 19.5 milyon 
görüntüleme alarak katılımcılarımızı tüm 

dünyaya tanıyor.



Fuarlardaki iş bağlantılarını sanal 
ortama taşıyan web sitelerimiz, 
katılımcılarımızı dünyanın her 
yerinden milyonlarca alıcıyla 
doğrudan buluşturuyor.

Katılımcı Rehberi

Tüm dijital platformlarda yer 
alan katılımcı rehberi, 
üreticilerimize ürünlerini yıl 
boyu dünyaya sergileme ve 
ihracat bağlantıları kurma 
imkanı sağlıyor. 



Online 
Ürün Kataloğu

Dünyanın dört bir yanından 
alıcıların binlerce ürün 
arasından aradıklarını 

kolayca bulmalarını 
sağlayan, fiziksel ve sanal 

fuar katılımcılarımızın 
ürünlerini öne çıkarak yıl 
boyu tanıtımını yapacak 

online ürün kataloğu çok 
yakında hayata geçiyor.  



Akıllı
Eşleştirme Sistemi

40 yıllık fuarcılık 
tecrübemizle geliştirdiğimiz 

eşleştirme algoritmamız 
sayesinde binlerce alıcıyı ve 

katılımcı firmayı bir araya 
getiriyor, yıl boyu iş 

bağlantıları sunuyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=UJJxJERmFeM
https://www.youtube.com/watch?v=UJJxJERmFeM


B2B Eşleştirme ve
Networking 
Uygulaması
Video toplantı altyapısına 
sahip akıllı eşleştirme ve 
network sistemimiz sayesinde 
fuarlarımıza katılan 
üreticilerimizi tüm dünyadan 
alıcılarla anında 
buluşturuyoruz. Ticaret 
seyahat engellerine takılmıyor, 
yıl boyu kesintisiz sürüyor. 



MyTüyap Mobil Uygulama
MyTüyap Mobil Uygulaması, detaylı katılımcı 
araması, ürün sergileme, dijital kartvizit değişimi, 
gerçek zamanlı iç mekan yönlendirme sistemi, 
etkinlik takvimi, elektronik yaka kartı gibi özellikler 
ile benzersiz ve zahmetsiz bir fuar deneyimi 
sunuyor. 

130 bin aktif kullanıcı
Web katılımcı rehberinin tüm özelliklerini ve 
fazlasını mobile taşıyan MyTüyap uygulaması 
katılımcılarımızın ürün ve hizmetlerine her yerden 
kolay erişim sağlıyor



Katılımcı 
Dijital Servisleri

Profilinizi 
Oluşturun

Ürünlerinizi 
Listeleyin

Ürün & Hizmet 
Talep Edin

Görüşmelerinizi 
Yönetin

Fuar katılımcılarımız, tüm fuar 
tanıtım ve hazırlık işlemlerini 
tek bir dijital platformdan 
yönetebilirler. Katılımcı portalı
üzerinden web & mobil 
platformlardaki profil 
sayfalarını oluşturabilir, ürünleri 
ile ilgili bilgi, video, fotoğraf 
ekleyebilir, kendilerine gelen 
B2B görüşme taleplerini takip 
edip yanıtlayabilir, alan 
hizmetleri için talepte 
bulunabilirler. 

https://www.youtube.com/watch?v=9eDC4miS2KM
https://www.youtube.com/watch?v=9eDC4miS2KM


Müşterilerimize geleceği sunmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz



Teşekkürler
Sorularınız için Bize Ulaşın

+90 (212) 867 11 00stratejikpazarlama@tuyap.com.tr Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E-5 
Karayolu Üzeri Cumhuriyet Mahallesi, 
Hadımköy Yolu, 34500 
Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye www.tuyap.com.tr
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