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Eș Zamanlı

AVRASYA’NIN
İLK ve TEK 

KÖPÜK ENDÜSTRİSİ   
İHTİSAS FUARI     

Teknik Köpük Endüstrisi
ve Teknolojileri Fuarı



Foam Eurasia teknik köpük sektörünü
buluşturmaya hazırlanıyor

Otomotiv, mobilya, inșaat, yatak, spor eğlence, ambalaj, medikal üretim süreçlerinin en önemli girdilerinden biri olan teknik 
köpük sektörü, Foam Eurasia 2021 fuarında en son teknolojilerini sergilemeye hazırlanıyor. Foam Eurasia, tüm köpük tedarik 
zincirinin yanı sıra teknik köpük ürünleri ve teknolojileri üreticileri, hammadde ve yardımcı ürünleri ve alıcıları için Türkiye ve 
MENA bölgesinin en önemli ihtisas ticari fuarı olacak.

Köpük üretiminde en son yenilikleri ve teknolojileri sağlamak, pazar trendlerini takip etmek ve endüstri profesyonelleri ile 
iletișim kurmak için eșsiz bir fırsat sunacak Foam Eurasia fuarında sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler, en yeni sert ve esnek 
köpük çözümlerine ulașabilecekler. Foam Eurasia köpük üreticilerinin tedarik ve satıș zincirlerini geliștirecek, mevcut ve 
potansiyel alıcılarla bulușmalarını sağlayan bir platform olacak.

Foam Eurasia’nın sunacağı avantajlar
• Yüz yüze görüșmelerle ve demonstrasyonlarla yeni çözüm ve teknolojilerin mevcut ve potansiyel müșterilere tanıtılması. 
• Üretim hedeflerini arttırmak ve tedarik zincirlerini geliștirmek için yeni fırsatlar.
• Konferans ve workshoplarla teknik ve teknolojik bilginin paylașılması. 
• B2B toplantılar ve VIP görüșmelerle dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri ile tanıșma ve
   yeni ticari ağlar kurma olanağı. 

Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia ve eș zamanlı düzenlenen Kompozit Sanayi 
Fuarı Eurasian Composites Show, Türkiye’de ve dünyada saygın bir konuma sahip 
ihtisas fuarları olarak uzun yıllardır ilgiyle karșılanıyor. 

2021 yılında ise bu organizasyon, Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri sektörlerinin 
ihtisas fuarı Foam Eurasia ve Yapıștırıcılar ve Yapıștırma Teknolojilerinin lider ihtisas 
fuarı Adhesives & Bonding Eurasia’nın da eklenmesiyle, daha da güçleniyor.

EŞ ZAMANLI

Özellikle Türki Cumhuriyetleri, Balkanlar, Rusya ve 
CIS ülkelerinden, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey 
Afrika’dan sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin 
Foam Eurasia’ya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



 
Antistatik Köpük  
Askeri Köpük (mil-spec köpük)
Bantlar ve Filmler  
Esnek Köpükler
Genișletilmiș Polipropilen Köpük  
Genișletilmiș Polistiren (EPS) Köpük  
Kompozit Malzemeler  
Köpük Rulo Stok / Levhalar  
Organik Köpük  
Özel Renkli Köpük  
Polieter Filtre Köpüğü
Polieter Köpük  
Poliüretan Köpük  
Poliüretan Sprey Köpük  
Polyester Köpük  
Polyester Șok Emici Köpük(SAF)  
Sert ve Esnek Poliüretan
Köpük Sistemleri  

Neden katılmalısınız ?

Sprey Köpük İzolasyonu  
Teknik Köpük Malzemeleri  
Üretan Kaplamalar  
Yapıștırıcılar ve Dolgu 
Maddeleri  
Yüksek Saflıkta Ürünler
Adsorbanlar (İnorganik)
Aktif Ajan
Aroma Kimyasalları
Bağlayıcı Ajanlar
Dağıtıcılar
Elastomerler
Kaplamalar ve Özel 
Kimyasallar
Katalizörler
Katkı Maddeleri
Köpük Kesiciler
Köpük Reçine Çözümleri
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Katılımcı Profili

Katılımcı Profili
Otomotiv, havacılık, savunma, endüstriyel / teknik ambalaj, inșaat, mobilya, yatak, tıbbi, spor ve eğlence gibi endüstriler 
için sert veya esnek köpük üretiyor veya tedarik ediyorsanız, hammadde ve teknolojileri sağlıyorsanız, Foam Eurasia fuarı 
size binlerce alıcı ile bağlantı kuracağınız bir platform sunacaktır:  

Teknik Köpük Sektörünün Avrasya bölgesinde gerçekleșecek olan ilk ve
tek profesyonel sektörel bulușmasında yerinizi alın!
Otomotiv, havacılık, savunma, ambalaj, inșaat, mobilya, yatak, medikal, spor ve eğlence gibi endüstrilerden 
binlerce uluslararası profesyonel ziyaretçinin uzun zamandır heyecanla beklediği; Türkiye ve hatta Avrasya 
bölgesinin ilk ve tek sektörel etkinliğinin olușturacağı sinerjiye ortak olun ve hemen yerinizi alın. 

Rakiplerinizin gerisinde kalmayın!
Rekabetin yoğun yașandığı teknik köpük sektöründe faaliyet gösteren; yerli ve yabancı rakipleriniz ile bir araya 
gelerek piyasadaki rekabetin nabzını tutun! Rekabette öne geçmenin yollarını keșfedin.

Sektördeki son teknolojik gelișmelerden ve inovasyonlardan haberdar olun! Oyunda kalın!
Her geçen gün dijitalleșen ve teknolojinin çok hızlı geliștiği günümüz dünyasında sektördeki, yeni yöntem, 
malzeme ve ekipmanlar ile yeni iș yapıș modellerini takip etmek firmalar açısından büyük önem arz ediyor. Yeni 
bir üretim teknolojisinin üretim maliyetlerinde ve üretim zamanında sağlayacağı ufacık bir düșüș firmanıza ciddi 
avantajlar sağlar ve sizi sektörde bir adım öne geçirir.

Yeni ortaklıklar ile küresel projelere imza atın!
Tüm köpük imalat tedarik zincirinin küresel temsilcileri ile yüz yüze görüșme șansı yakalayın ve
yeni iș ortaklıkları kurma ve büyük projelere imza atma șansı yakalayın!

Gelișen ve değișen müșteri taleplerini ve ihtiyaçlarını analiz etme șansı yakalayın!
Müșterilerin ve potansiyel müșterilerin günden güne hızla değișen ihtiyaçları karșısında firmaların müșteri 
deneyimi tasarımları çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Müșterileriniz ile sıcak temas kuracağınız 3 gün boyunca 
kendi gözlemlerinizi yaparak elde edeceğiniz içgörüler ile markanızı yeniden konumlandırabilir, ürün ve hizmetle-
rinize gerekli inovasyonları ekleyebilirsiniz. 

Foam Eurasia markasının reklam ve pazarlama gücünden yararlanın!
Foam Eurasia’nın gerçekleștireceği yoğun uluslararası ziyaretçi çalıșmaları kapsamında
hedef bölgelerden gelecek ciddi küresel alıcıları standınızda ağırlama fırsatını yakalayın.

Reçine Sistemleri
Renklendirici & 
Boyarmadde
Șișiriciler
Yağlar
Yanma / Alev 
Geciktiriciler  
Ambalaj ve Plastikler  
Biyofarmasötik ve
Nanoteknoloji  
Blok Depolama ve
Yardımcı Ekipmanlar  
CNC İșleme  
Contalar  
Ekipman ve Aletler  
Gaz Üreticileri ve
Tedarikçileri  
Geri Dönüșüm  

Isı Kaynaklı
Polietilen Montajlar  
Ismarlama Köpük
Hizmetleri ve Kutuları  
Kalıp Ekipmanları  
Kesim Makineleri  
Köpük Delme Makineleri  
Laboratuvar Makineleri  
Laminasyon Makineleri  
Malzeme Elleçleme  
Metalik Alașımlar  
Profesyonel Köpük 
Ambalajlama  
Su ve Gaz Filtrasyonu  
Test ve Sertifikasyon  
Yangın ve Tehlikeli 
Madde Yönetimi  



Ziyaretçi Profili
Foam Eurasia; teknik köpük ürünleri, hammaddeler, yapıștırıcılar, ekipmanlar ve makineler, test ve geri dönüșüm ürünlerinin așağıdaki sektörlere yönelik 
en son ürün uygulamalarını, hizmetlerini ve ekipmanlarını içerecektir:

Teknik Köpük Endüstrisi ile profesyonel bir platformda bir araya gelin!
Teknik köpük endüstrisi ve teknolojileri fuarı Foam Eurasia ile otomotiv, havacılık, inșaat, medikal, ambalaj, spor 
ve eğlence gibi pek çok son kullanıcı sektörlerinin yetkilileri, teknik köpük ve köpük teknolojileri ile ilgili ürün ve 
hizmetleri yakından inceleme ve karșılaștırma fırsatı yakalayacak. Teknik köpük üreticileri, hammadde sağlayıcılar, 
yapıștırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri üreticileri, yapıștırma teknolojileri hizmeti sunan firmalar ile test ve 
otomasyon geri dönüșüm ürün üreticilerinin  yukarıdaki sektörlere yönelik en son ürün uygulamaları, hizmetleri ve 
ekipmanları fuarda bir arada olacak.

4 stratejik sektörü aynı platformda ziyaret etme șansı yakalayın!
3 önemli fuar ile eșzamanlı olarak gerçekleșecek olan; Foam Eurasia’yı ziyaret edecek olanlar; Teknik köpük 
endüstrisinin önemli firmalarını, poliüretan, kompozit ve yapıștırıcı sektörlerinin temsilcileri ile aynı çatı altında ziyaret 
etme șansı yakalayacak. Birbiri ile stratejik olarak bağlantılı olan 4 önemli sektörün temsilcilerini bulușturacak olan 
fuarlar; sektörler arası yeni iș birlikleri kurulmasına olanak sağlayacak. Yüzlerce katılımcı firmanın son çıkan ürünleri, 
çığır açan yeni teknolojileri ve çözümlerini sergileyeceği fuarda pek çok endüstrinin ihtiyacı olan; ürün uygulamaları, 
hizmet ve ekipmanlar aynı anda incelenebilecek.

İlham verici lider ve uzmanların sunumları ile ufkunuzu genișletin! 
Foam Eurasia kapsamında düzenlenecek olan sektörel workshop, konferans ve seminerlere konușmacı olarak 
katılacak olan sektör duayenleri, global firma temsilcileri ve öncü firmalardan teknik uzmanlar; bilgi ve birikimlerini 
paylașacakları ilham verici sunumlar gerçekleștirecekler. Özel olarak hazırlanacak konferans alanlarında 
gerçekleșecek olan sunumlarda; güncel sektörel trendler, çığır açan yeni teknolojiler, sektöre dair son gelișmeler, 
güncel sorunlar ve çözümleri gibi önemli konulara da değinilecek. Foam Eurasia, ziyaretçilerinin ücretsiz olarak 
ön sıralardan izleme șansı yakalayacakları etkinlikler fuar süresince devam edecek.

Özel B2B programının avantajlarından yararlanın!
Foam Eurasia fuarını ziyaret etmeden önce, foameurasia.com adresi üzerinden B2B kaydınızı yaptırın ve 
seçtiğiniz sektörde ve kategoride faaliyet gösteren global ve yerel firmaların ilgili yöneticileri ile yüz yüze toplantılar 
ayarlama șansı yakalayın. Fuar alanına gelmeden önce ziyaret ve toplantı programınızı belirleyerek, hem zaman 
kazanın hem de  ziyaretinizi daha verimli bir hale getirin. 

İSTANBUL FUAR MERKEZİ

Yeșilköy, Atatürk Cd. No: 5/5

34149 Bakırköy / İstanbul

foameurasia.com Tel : +90 212 324 00 00

Neden Ziyaret
Etmelisiniz ?

Yatak ve
Döșeme
Sektörü

Otomotiv ve 
Ulașım
Sektörü

Akustik ve 
Gürültü 

Koruması  

Spor ve 
Eğlence  

Mobilya 
Sektörü  

Otomotiv Sektörü  
Uzay ve Savunma Sanayi  
Akustik ve Gürültü Koruması  
Mobilya Sektörü  

Inșaat Sektörü  
Sağlık ve Medikal Sektörü  
Paketleme  
Yatak ve Döșeme  

Köpük Üreticisi / Tedarikçisi  
Spor ve Eğlence  
Ev ve Konfor  
Çevre Teknolojisi ve Endüstrisi  

Üretim Hizmetleri  
Araștırma ve Akademik  


