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DÜNYANIN MOBİLYA
TRENDLERİ İMOB‘DA
Dünyanın en büyük mobilya fuarı
CNR İMOB - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya
Fuarı, 03-08 Ağustos 2021‘de ticaretin
merkezi CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleşecek.
CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık
tarafından KOSGEB desteği ile düzenlenecek
olan fuar 150 bin metrekare alanda 750'den
fazla katılımcıyı, dünyanın dört bir yanından
gelen on binlerce alıcıyla buluşturacak.

En zarif ev mobilyalarından, iç mekan
tasarımlarına ve global mobilya trendlerine
kadar bir çok ürüne ev sahipliği yapacak olan
fuar, Avrupa‘nın ilk iki, dünyanın ise en
kapsamlı üç fuarından biri olma özelliğiyle
2021‘de yine dünyanın her yerinden mobilya
devlerini ve sektör profesyonellerini
bir araya getirecek.

TÜRK MOBİLYA
SEKTÖRÜNÜN
GÜCÜ DÜNYAYI
SARIYOR

214 ülkeye yaptığı, her yıl artarak 1,9 milyar dolara
ulaşan ihracatı ile dış ticaret açığı bulunmayan
mobilya sektörü, 2001 yılından bu yana Türkiye'nin
kilit sektörlerinden biri haline gelmiştir. 2023 yılına
kadar üretim hacminde 25 milyar dolar, ihracat
hacminde ise 10 milyar dolar hedeflerine ulaşan
Türk mobilya imalat sanayi, mobilya üretiminde
dünyada ilk ona, Avrupa'da ise ilk beşte yer almayı
hedefleyerek hızla büyümeye devam etmektedir.
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130 +
ÜLKEDEN
2 MİLYONUN ÜZERİNDE
MOBİLYA SEKTÖRÜ
ZİYARETÇİ DATASINA ULAŞIN

%50
FUAR DESTEĞİNDEN
FAYDALANIN

Türkiye, mobilya sektörünün önemli
oyuncularına hayati ve geniş kapsamlı bir
ticaret pazarı sunuyor. İtalya, Almanya,
Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Irak,
Kuveyt, Katar ve BAE dâhil olmak üzere
130 ülkeden tedarik heyetleri, ziyaretçiler
ve VIP heyetleri IMOB B2B Eşleştirme
Programı ile bir araya gelecek.
Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve
Avrupa'dan 300'ün üzerinde firma
Türkiye'nin mobilya üreticileri ile ticaret
fuarı için özel olarak hazırlanmış B2B
alanında bir araya gelmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ CNR İMOB
KATILIMCILARI HEDEF ALICILARLA
BULUŞTURUYOR
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli fuarı
olan CNR İMOB, her yıl olduğu gibi bu yıl
da dünyanın dört bir yanından gelen
sektör temsilcilerini ağırlayacak.
CNR Holding’in 2 yıllık bir çalışmayla
geliştirdiği yapay zekâ destekli Data
Yönetim Sistemi, fuarın gerek ziyaretçi
sayısındaki artışında gerekse de
sağlanan ticaret hacminde
önemli bir rol oynuyor.
2017 yılında kurulan Business
Intelligence Agency - BIA (Global

Pazar İstihbarat Sistemi) ile 30 milyon
katılımcı ve ziyaretçiye ilişkin veri
bankası oluşturan CNR Holding, Data
Yönetim Sistemi ile de bu veri bankasını
analiz ederek doğru satıcının doğru
alıcı ile eşleşmesini sağlıyor.
Katılımcıları hedef alıcılarıyla doğrudan
buluşturan program, firmaların daha
etkili ticari anlaşmalar yapmasına
imkan vererek ticari hacimlerini
artırmalarına katkıda buluyor.

Türkiye’nin tek
‘ULUSLARARASI’
Fuarı CNR İMOB
Sadece uluslararası
nitelikteki fuarlar için
sağlanan devlet
desteklerinden faydalanın!

2014/4 sayılı karar kapsamında Sektörel nitelikli uluslararası
yurt içi fuarlarda; katılımcılarımızın yer ve stant masrafları
%50 oranında Ticaret Bakanlığımızca desteklenmektedir.
Detaylı bilgi için
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar

130+ ÜLKEDEN
42 BİN + YABANCI ZİYARETÇİ
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Mobilyanın iç dünyasını
keşfetmek için
tasarımcılar eşliğinde
fuar turu
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Mobilya sektörü profesyonellerinin
sektörün dünü, bugünü ve yarınını
masaya yaratacağı forumda
gelecek yıllar için sektör yol haritası
belirlenecek
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Dünyaca ünlü tasarımcılar mobilya
sektöründeki inovatif ve tasarımsal
yenilikleri anlatacak
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Ünlü mobilya tasarımcıların
ödüllü tasarımlarının
sergilendiği alan

EN YENİ, MODERN VE ETKİLİ
TİCARET PLATFORMU
Kurulduğu günden bu yana 1500’den fazla
uluslararası fuar düzenleyerek küresel bir
markaya dönüşen CNR Holding, her yıl düzenlediği
50’den fazla fuarla 5 kıtadan üreticileri,
tedarikçileri, alıcıları ve distribütörleri CNR EXPO
İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturmaya ve Türk
fuarcılık sektörüne değer katmaya devam ediyor.
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Yeni ve modern tasarımıyla büyüleyen
CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi,
ticaretin merkezi İstanbul’da,
kolay ulaşım avantajı ile
Avrupa, Orta Doğu ve
BDT ülkeleri başta
olmak üzere dünyanın
dört bir yanından
gelen katılımcı ve
ziyaretçileri
ağırlıyor.
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CNR İMOB Fuarı, 03-08 Ağustos
2021 tarihlerinde
gerçekleştireceğimiz
İstanbul Dünya Ticaret
Merkezi’ndeki
salonlarımızı yenileme
ve modernleştirme
çalışmaları tüm
hızıyla devam
ediyor.

Yeni normalde sizleri Avrasya’nın en
modern fuar merkezi olan İstanbul Fuar
Merkezi’nde yenilenen yüzümüzle, uluslararası
sağlık standartlarına uygun havalandırma başta
olmak üzere hijyenik koşullarla ağırlayacak
olmanın heyecanını yaşıyoruz.

COVID-19 SONRASINDA
GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR
COVID-19 sonrası normalleşme döneminde, sektörlere destek
vererek ekonomiyi yeniden yapılandırma amacıyla ilerleyen
CNR Holding, COVID-19 salgını sonrasında fuarların
düzenlenmesinde UFI – Uluslararası Fuarlar Birliği ile
devletimizin belirlediği kriterlere göre katılımcı ve ziyaretçi
sağlığı açısından yeni düzenlemeler uygulamakta.
Fuarlara alıcı trafiğini güvence altına almayı ve olası riskleri
bertaraf etmeyi amaçlayan

CNR Holding, UFI - Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından tüm
dünyada yürütülen çalışmalar ve ülkemiz gerçeklerini esas
alarak düzenlenecek tüm ulusal ve uluslararası fuarlarda bir
dizi önlem hayata geçirecek.

BU KAPSAMDA
ALINAN ÖNLEMLER
• Fuar katılımcılarının stand kurma, catering,
güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında
hizmet veren şirketlere yeni akreditasyon
koşulları getirilecek. Denetimsiz, tedbirsiz, çalışan
ve toplum sağlığı kurallarını ihlal eden
taşeronlara çalışma izni verilmeyecek.
• Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılarak
hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık
gözetimine alınacak.
• Pazar günleri oluşan yoğunlukların önüne geçmek
için fuarlar Cumartesi günü kapanacak.
• Fuar girişleri sadece profesyonellere açık olacak.
15 yaşından küçükler ve maskesiz ziyaretçiler fuar
alanına alınmayacak.
• İlgisiz kişilerin fuara gelmemesi için ücretsiz fuar
davetiyesi dağıtılmayacak.
• Yoğunluğun önlenmesi için fuara giriş ve çıkış
noktaları yeniden düzenlenecek.
• Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısına
sınırlama getirilecek (ortalama 10 m2 ’de 1 ziyaretçi).
• Fuar alanında aşırı yoğunluk oluşmaması için
sosyal mesafe kurallarına uyulacak.
• Yeme içme alanlarında masalar arasında
mesafe bırakılacak.
• Acil Sağlık Hizmet noktaları oluşturulacak
ve ambulans sayısı artırılacak.
• Fuar giriş-çıkış noktaları, yeme içme alanları,
tuvaletler ve dinlenme noktalarında dezenfektan
otomatları bulunacak.
• Havalandırma sistemlerinde harici hava
kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz
kalması sağlanacak.

Online Davetiye
Fuar alanına temassız giriş
yapabilmeniz
için e-biletinizi almayı
unutmayınız.

HES Kodu
HES Kodu olmadan fuara girişiniz
sağlanamadığı
için fuardan önce mutlaka HES
kodunuzu almanız gerekmektedir.

Maske Kullanımı
Fuar alanında maske kullanımı
zorunludur.
Birbirimizin sağlığını düşünerek tüm fuar
katılımcı ve ziyaretçilerini maske
kullanmaları için yönlendiriyoruz.

Mesafeni Koru
1.5 m

Fuar katılımınızı güvenle
sürdürebilmeniz için
fuar alanında sosyal mesafeyi
koruyabileceği bir düzen sağlıyoruz,
sosyal mesafe kuralına
hassasiyet göstermenizi önemle
hatırlatıyoruz.
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21 Ocak'ta, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde
gerçekleşen CNR İMOB - 16. Uluslararası İstanbul
Mobilya Fuarı dünyanın her yerinden sektör
profesyonellerini bir araya getirdi.

30 ÜLKEDEN
1000 ÜZERİNDE
KATILIMCI MARKA

CNR Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı ile
1000 ’den fazla yabancı firma temsilcisinin ağırlandığı ve
750’nin üzerinde firmanın birbirinden özel ürünlerini
sergilediği fuar, 6 gün içerisinde 132 ülkeden
44.865’i yabancı olmak üzere toplam 148.718 ziyaretçiye
ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 1.000 kişilik alım heyetinin
katıldığı fuarda, ikili görüşmeler dâhil yaklaşık
2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşıldı.

103,853

130
ÜLKEDEN
ZİYARETÇİ

Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan,
Polonya, Japonya, Fransa, Vietnam,
Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya,
Meksika ve Güney Afrika'nın
bulunduğu mobilya devlerini bir
araya getirdi.

44.865

Yerli
Ziyaretçi

Yabancı
Ziyaretçi

148.718
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TÜRKİ
CUMHURİYETLER %3,86
BATI AVRUPA
%6,53

21.8

RUSYA %5,02
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Kosova %4,41
Bulgaristan %3,41
Romanya %3,08
Sırbistan %2,64
Ukrayna %2,64
Arnavutluk %2,24
Makedonya %2,13
Yunanistan %1,60

8.9

ÇİN %2
ASYA %6,49
10.1
9.9

ORTA DOĞU %37,02

SUB-SAHARA

%3,1

GÜNEY
AMERİKA
%1,08

İŞ ALANINA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI %

Toplam
Ziyaretçi

DOĞU AVRUPA %20,01

KUZEY
AMERİKA
%1,32

B A K I Ş

KUZEY
AFRİKA %12,90

Libya %4,99
Cezayir %2,19
Fas %2,19
Mısır %1,54
Tunus %1,00

İran %5,87
Irak %5,31
İsrail %4,72
Suudi Arabistan %4,52
Filistin %4,38
BAE %2,22
Katar %2,2
Ürdün %1,97
Lübnan %1,61
Kuveyt %1,17

OKYANUSYA
%0,67

9.0

İthalat ve İhracatçılar
Mobilya Toptancıları
Üreticiler ve Yan Ürünler
Mimarlar, İç Mimarlar, Dekoratörler
Proje Geliştiriciler, Müteahitler
Bayiler
Distribütörler
Otel Yönetimleri
Zincir Mağazalar
Endüstriyel Tasarım Firmaları
Son Tüketici
Diğer

KATILMAK İÇİN

ZİYARET İÇİN

BATUHAN ÜNEN

YILDIRIM ÜNVERDİ

Fuarlar Grup Müdürü
batuhan.unen@cnr.net
Tel
: 0 212 463 78 32

Pazarlama Direktörü
yildirim.unverdi@cnr.net
Tel
: 0 212 463 78 78
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