
doğamızda var...



1996 yılında kurulan Fuar Dizayn Dekorasyon Limited Şirketi; fuar, kongre vb etkinliklerde, 
stand ve sergileme hizmerleri konularında faaliyet göstermektedir.

Fuar Dizayn kuruluşundan bugüne, müşteri beklentilerini  farklı alternatifler ile karşılayabilmek 
adına, geniş ürün yelpazesi ve 60’ı aşkın personel ile hizmet vermektedir. İstanbul-Esenyurt’ta 
5000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde, tüm imalat atölyeleri, depolama 
alanları, müşteri hizmetleri, pazarlama, destek birimleri, idari işler ve yönetimin birarada 
olduğu entegre ve kurumsal bir yapı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fuar Dizayn; fuar, kongre ve organizasyon hizmetleri veren firmalara, farklı alternatifler ile 
standart stand hizmeti sunmaktadır. Orgazinatör firmaların yanısıra, kurumsal ve bireysel 
müşterilere de modüler ve ahşap stand sistemleri ile çözümler üreten Fuar Dizayn, 
müşterilerine bu hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda kiralama imkanı da sunmaktadır.

Sahip olduklarını sunmak, doğamızda var...



İhtiyaç duyduğunuz stand ve sergileme ürünlerini, tek noktadan, onlarca detayla uğraşmanıza 
gerek kalmaksızın, anahtar teslimi olarak sunmak entegre hizmet anlayışımızın bir gereğidir. 
Fuar Dizayn; tüm ekip ve ekipmanı, profesyonel timleri ile tasarım ve imalat hizmetlerini aynı 
çatı altında çözümlemenin avantajlarını yaşatır...  

Entegre çözümler, doğamızda var...
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Standart Stand
Fuar ve kongre düzenleyen firmalara yönelik organizasyonun yapıldığı alanın genel stand ve 
teknik hizmetlerinin çözümlenmesidir.

Standart standların en önemli özelliği hızlı kuruluyor olması, zengin malzeme çeşitliği ve 
miktarıdır. Sonuca yönelik çalışmayı ilke edinmiş profesyonel ekiplerimiz tarafından hergün 
yapılan bir iş kadar pratik ve seri, ilk kez yapılıyormuş gibi özenle uygulanır.

Standart stand çözümü kendi içerisinde entegre bir pakettir. Talebe göre standların 
kurulumunun yanısıra, mobilya kiralaması, yer döşemesi, aydınlatma, temizlik hizmetleri 
gibi geniş seçeneklerde Standart Stand paketine dahil edilebilmektedir. Organizatör tercihi 
doğrultusunda, panel renk alternatifleri, alınlıklı ya da uzay çatılı model alternatifleri de 
sunulabilmektedir.

İmalat standart olsa da özen, doğamızda var...



D Sistem Stand
Bireysel ya da kurumsal, stand taleplerinde en ekonomik ve pratik modüler stand çözümleme 
sistemidir. “D Sistem” de her türlü detay için (raf, askı, vitrin podyum vb.) çözümler üretmek 
kolay olduğu kadar, sistemin süratle kurulması avantajını da beraberinde gelir.  

Şekil, renk ve malzeme çeşitliliğine  sahip olan “D Sistem” ile çift katlı stand imalatı da 
geçekleştirilebilmektedir. Geniş bir malzeme stoğu ile hizmet veren Fuar Dizayn, çarpıcı 
tasarımları, düşük bütçelerle gerçekleştirebilmektedir. “D Sistem” uçmayan bütçelere süratli 
çözümler sunar.

Uçmadan hız yapabilmek, doğamızda var...



Heybetli olmak ve kolay görünmek, doğamızda var...

F Sistem Stand
‘’F Sistem’’ stand diğer modüler sistemlerde olduğu gibi münferit stand taleplerinde 
müşterinin beklentisi ve ihriyaçları doğrultusunda sunulan stand çözümlemesidir. “F Sistem” 
diğer modüler sistemlere göre daha heybetli ve gösterişli olması, farklı malzeme alternatifleri 
ile kolay entegre olması ve daha büyük reklam yüzeyleri oluşturulmasına imkan tanıması 
nedeni ile yoğun talep gören bir sistemdir.

Stand tasarımlarında pratik kurulumun yanısıra, kalıcı ve etkileyici izlenim bırakmak 
isteyenlerin son dönemlerde en yoğun kullandığı sistemdir. Çift katlı standlarda yaptığı etki, 
yüksek görünürlük ve buna bağlı olarak ziyaretçilerin ilgi odağı olmasına imkan sağlamaktadır.



Truss Sistem Stand
Truss Sistem, 30 cm x 30 cm ebatlarında alüminyum kolon ve kirişlerden oluşan bir stand 
sistemidir. Özellikle büyük metrajlı standlarda az sayıda kolon ile uzun mesafelerinde 
geçilebilmesine olanak tanır. Az sayıda kolona ihtiyaç duymasına nedeni ile büyük ebatlı 
(makina, otomotiv vb.) ürünlerin teşhirine imkan sağlamaktadır. Bu tip ürünler  ile fuarlara 
katılan firmaların vazgeçemedikleri, sağlam ve güvenli bir sistemdir. Çok çeşitli modellerde 
stand tasarımına ve diğer modüler sistemler ile entegre çözümlere imkan tanıması nedeni 
ile kurumsal fuar katılımcılarının vazgeçilmez sistemlerinin başında gelir.

Sınırlı sayıda ayakla uzun mesafe katetmek, doğamızda var..



Konsept Stand
Farklılaşmayı, ayırt edilmenin ön koşulu sayan, işlevselliğin yanısıra görselliğin marka 
açısından vazgeçilmez olduğunu bilenlerin tercihi “Konsept Stand” lardır. Fuar Dizayn; özel 
olarak dizayn edilmiş standları anahtar teslimi uygulayarak, hiç bir detayla ilgilenmezine 
gerek kalmadan fuar katılımınızı hayata geçirir. Arzu ederseniz, özgün alternatifler ile tasarım 
ekibimiz emrinize amadedir. Konsept standlarda sınırları hayalleriniz ile belirlersiniz. İster 
tek kat ister iki kat, milyonlarca renk, yüzlerce malzeme seçeneği ile sıradan bir fuarı görsel bir 
şölene dönüştürmek elinizde ve tabiki elimizde...

Nev-i şahsına münhasır olmak, doğamızda var...



Elbette kolay değil, karmaşık, çok detaylı, kaba saba denilebilecek bir imalatın 
ardından, ruhu okşayacak, göz dolduracak bir ürün ortaya çıkartmak. Hele birde 
zaman kısıtlaması varsa... ki olmadığına henüz şahit olmadık! Daha içinden çıkılmaz, 
panik yapan bir görünüme bürünür bizim işimiz. En azından müşteri tarafından 
bakınca öyle görünür.

Entegre yapı, Sistem, Organizasyon, Ekip, Tecrübe,  Azim, Kapasite, Sürat, İmalat 
Gücü, Tasarım, Demir Atölyesi, Ahşap Atölyesi,  Mobilya, Boyahane, Lojistik 
Hizmetler ve adlarını tek tek yazamadığımız 10’larca nefer...

Buna bir de kendi içinde şirketleşmeyi başaracak kadar büyüyen, indoor, ve dijital baskı 
uygulamalarında “Gösteri Sergi Ürünler” hediyelik eşya ve promosyon konusunda 
“Gösteri Promosyon” eklendiğinde elde ettiğimiz başarıların tesadüf olmadığı, 
başarının doğamızda olduğu gerçeği çıkıyor.

Herşeye yetişmek, doğamızda var...



www.fuardizayn.com
www.gosteripromosyon.com.tr

www.gosteri.com.tr
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Tel: 0212 672 93 93 Faks: 0212 672 38 85
info@fuardizayn.com


