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Ülkemizi uluslararası platformda temsil ederken kültür ve sanat
alanında önemli bir noktaya gelmesini sağlayan İstanbul Sanat ve
Antika Fuarı 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre
Merkezi’nde sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Fuar süresince
28 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen İstanbul Sanat ve Antika
Fuarı 4 gün boyunca yaklaşık 15 bin m2’ lik alanda 80 antikacıdan 10
bin antika objeye, 42 sanat galerisinden 300’ü aşkın sanatçıya ve 2
bin sanat eserine ev sahipliği yaptı.Sanat ve antika dünyasını tek çatı
altında buluşturan Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul
Sanat ve Antika Fuarı 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ın
piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleşen etkinliğe ilgi
oldukça büyük oldu. 4 gün boyunca binlerce sanatseveri ağırlayan
fuarda, yerli ve yabancı birçok sanatçının eseri beğeni toplarken;
Osmanlı Saray Saati, 100 yılı aşkın antika parfüm şişe koleksiyonları,
II. Abdülhamit’in tahtı, yüzyıllardır hasar görmeden saklanan porselen
eşyalar, tarihimize tanıklık etmiş nadide eşyalar, antika halılar ve
daha birçok değerli sanat eseri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
gördü. Fuar kapsamında gerçekleşen söyleşiler, paneller ve
oturumlar sanat, tarih ve koleksiyon bilinci gibi önemli konulara ışık
tutarken, katılımcıların bilgi sahibi olması adına da önemli katkılar
sağlandı.

FUAR HAKKINDA
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IAAF İSTANBUL SANAT VE ANTİKA FUARI’A katılarak
muhteşem bir ziyaretçi kitlesi ile buluşabilir, firmanızı yerli yabancı
kolleksiyonerlere tanıtabilirsiniz.
Nitelikli ziyaretçilere VIP Açılış gününde ve 4 gün boyunca
ulaşmak ve iletişim kurmak.
Türkiye ve Dünya’nın koleksiyonerleri ve sanat yatırımcıları ile
buluşma fırsatı
Marka bilinirliğinizi arttırmak
Birbirini tamamlayan eş zamanlı 2 büyük fuar bir arada.
Sanat ve Antika dünyasının ziyaretçileriyle bir çatı altında buluşma
fırsatını yakalamak
Ağınızı güçlendirme imkanını yakalamak.
Sanat ve antikanın doğuş merkezinde sanat ve antika sevenlerle
buluşma imkanını yakalamak.

IAAF İSTANBUL ‘un BÜYÜLÜ DÜNYASINDA YER ALMAK İÇİN
ACELE EDİN

NEDEN KATILMALISINIZ?



REKLAM VERENE
 VERİLECEK HİZMETLER

Fuar alanının kr�t�k
noktalarına 30 adet el

tem�zl�ğ� �ç�n h�yjen noktaları
konulacaktır. Reklam veren

f�rma, f�rmasının olduğu
dezenfektan standlarının

üret�m�n� kend�s� yapacak ve
Demos'un bel�rleyeceğ�

alanlara yerleşt�recekt�r.

HİJYEN NOKTASI
REKLAM ALANLARI

Fuar alanında g�r�şte ve alan
�ç�nde z�yaretç�lere

dağıtılacak 10.000 masken�n
sağ alt köşes�nde reklam
veren f�rmanın logosu yer

alacaktır. Sol alt köşes�nde FM
EXPO logosu yer alacaktır.
Maskeler�n üret�m� reklam

veren f�rma tarafından
yapılacaktır.

CERRAHİ MASKE
REKLAM ALANI

Fuar alanında kor�dor
zem�nler�ne sponsor

f�rma/f�rmalar brand�ng
yapab�lecekt�r. Reklam 10

f�rma �le sınırlı olup her
f�rmaya 3 adet alan kaplama

hakkı ver�lecekt�r. 
Ölçü: 1mx1m 

FUAR KORİDOR
ZEMİN BRANDİNG

500   +  KDV EURO 200 + KDV EURO 3.000 + KDV EURO



İstanbul Kongre Merkez�'nden
İstanbul Lütf� Kırdar geç�ş

alanı B4 katına çıkan
merd�venler her �k� kongre
merkez� arasında en fazla

traf�ğe sah�p alanlar arasında
yer almaktadır. Merd�ven

basamaklarının g�yd�r�lmes�-
tasarım ve üret�m� reklam

veren f�rmaya a�tt�r.

ICC B4 KATI
MERDİVEN

BASAMAKLARI

ICC B5 katı fuar alanına
geç�şte g�r�ş-çıkışın

sağlandığı, sağ ve sol cephede
yer alan otomat�k camlı

kapıları reklam alanı olarak
kullanarak tüm fuar
katılımcılarına f�rma

reklamınızı en üst görünürlük
sev�yes�ne ulaştırab�l�rs�n�z.

ICC B5 KATI CAM
KAPI BRANDING

Bay ve bayan tuvaletler�nde
kapı arkası ve aynaya
f�rmanızın reklamını

konumlandırab�l�rs�n�z.
Tasarım ve üret�m reklam

veren f�rmaya a�t olup üret�m
önces� proje onayının
Demos'tan alınması

gerekmekted�r.

ICC B5 FUAR ALANI
WC REKLAM ALANI

REKLAM VERENE
 VERİLECEK HİZMETLER

1.500   +  KDV EURO 3.000 +   KDV EURO 1.000 + KDV EURO



REKLAM VERENE
 VERİLECEK HİZMETLER

W�reless �sm� ve parolası
f�rma adı olacaktır. 

IKM B5 katı otopark fuar
ve malzeme g�r�ş�n�n

yapıldığı alan fuar
süres�nce s�gara �çme

alanı olarak
kullanılacaktır. Bu alana

a�t tüm brand�ng, etk�nl�k, 
��kram vb detaylar Demos �le

mutabık kalmak kaydıyla
reklam veren f�rma tarafından

sağlanacaktır. 

WIRELESS İSİM
REKLAMI

İKM B5 katı otopark ve fuar
malzeme g�r�ş�n�n yapıldığı
alan duar süres�nce s�gara

�çme alanı olarak
kullanılacaktır. Bu alana a�t

tüm brand�ng, etk�nl�k �kram
vb detaylar Demos �le

mutabık kalmak kaydıyla
reklam veren f�rma tarafından

sağlanacaktır.

Ölçüler: 355 cm (h)x 600
cm(w)

SİGARA İÇME ALANI
REKLAMLARI

İstanbul Kongre Merkez� fuar
alanı b5 katında bulunan ve
fuar boyunca kullanılacak

olan toplamda 8 adet asansör
kapısına reklam veren f�rma

brand�ng yapılarak
görünürlüğü en üst sev�yeye

çıkartma �mkanı
sağlayacaktır. Tasarım ve

üret�m sürec� reklam veren
f�rmaya a�tt�r.

ASANSÖR KAPILARI
REKLAM ALANI

3.000 +KDV EURO 1.500 +   KDV EURO 3.000 + KDV EURO  



İLETİŞİM

Oruçreis, Tekstilkent İş Merkezi D:4748, A11 Blok, 34235
Esenler/İstanbul

ADRES

(0212) 288 02 06

TELEFON

info@demosfuar.com.tr

EMAİL
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WEB
www.iaafistanbul.com



SOSYAL MEDIA

INSTAGRAM
@iaaf.istanbul.art_antique.fair
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İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ

WWW.İAAFİSTANBUL.COM


