


Büyük bulusma:

IBIA EXPO, Yatak Yan Sanayi ve Tekno-
lojileri Sektörünün Buluşma Platformu

IBIA Expo fuarı Türkiye’nin ve dünya-
nın önde gelen yatak yan sanayi ve 
teknoloji firmalarının yeni-inovatif 
ürünlerini sergiledikleri eşsiz bir bu-
luşma noktası olarak tüm dünyadan 
profesyonel alıcılarını İstanbul’da bu-
luşturuyor. IBIA EXPO ile en yeni ürün, 
yenilikçi malzeme, komponent, tekno-
lojiler bir çatıda bir araya geliyor.

YATAK YAN SANAYİ 
VE TEKNOLOJİ 
FİRMALARI 
IBIA EXPO 2022 
İSTANBUL’DA
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Fuar Künyesi 

Fuar Adı 
Fuar Tarihi 
Fuar Alanı 
Fuar Yeri 
Ziyaretçi Saatleri 
Organizatör 
Destekleyenler 

 

: IBIA EXPO  - Yatak Yan Sanayi ve Teknolijileri Fuarı
: 06-09 Ekim 2022
: İFM – İstanbul Fuar Merkezi 
: İstanbul, Türkiye
: 10:00 – 19:00
: BİFAŞ – Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
: IBIA, UFYD, TOBB, UİB, KOSGEB, SleepWell, SleepTech,  
  Tekstil Business, Textotex   
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IBIA EXPO
IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolijileri Fuarı, 300’ün üze-
rinde lider firma ve üreticinin katılımıyla 06-09 Ekim 2022 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde hedef alıcı ülkelerden 
ağırlanacak binlerce ziyaretçisiyle sektör profesyonellerine ka-
pılarını açacak. 

Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven ku-
maş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, 
yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık yatak üre-
tim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makinaları, yorgan 
makinaları, yay dizgi makinaları, otomatik tutkal hattı , hotmelt 
tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere 
binlerce inovatif ürün ve teknolojileri bir çatıca buluşturan ve  
sektöre ev sahipliği yapan IBIA EXPO, geniş bir ziyaretçi ağın-
dan binlerce ziyaretçi  ile organize edilecek.

İBİA Expo, 14 ülkeden 20.000’e yakın yerli ve yabancı alıcıyı 
ağırlamanın yanı sıra, özel alıcıları ve önde gelen üretici mar-
kalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma 
platformu sunuyor.

Türkiye’nin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusunda tek 
fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların 
profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı 
olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin 
sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği taşıyor.

Türkiye yatak endüstrisi oldukça büyük ve uluslararası üretici-
lerin olduğu bir segment. IBIA üyelerinin hemen hemen tama-
mının yanı sıra uluslararası birçok yatak yan sanayi ve teknoloji 
firmasının yer alacağı bu platform Türkiye’nin bu konudaki hak-
lı şöhretine şöhret katacak. Fuar, sektörün yurt içi ve yurt dışı 
satışlarına ve ihracatına büyük katkı sağlayacak. Türkiye yatak 
üretiminin oldukça hızlı büyüdüğü bir ülke ve hemen her şehir-
de irili ufaklı yatak üreticileri mevcut. Özellikle Kayseri, İzmir, 
İstanbul, Ankara gibi şehirlerde sayısız yatak üreticisi var. Dün-
ya’da da durum çok farklı değil. Binlerce marka ve üretici ile 
her yıl önemli oranda büyüyen dinamik bir pazar. Belki henüz 
modern yataklar ile tanışmamış milyarlarca insanın olması bu 
pazarın büyüklüğü anlamında bir ipucu verebilir.

İşte bu büyük pazar için büyük bir fuar ve buluşma olan IBIA 
EXPO, Türkiye’nin bu segmentteki tek fuarı olarak ile sektörün 
gereksinimlerine katkıda bulunacak.

Dünyada ve Türkiye’de;  kullanımdaki yeri, önemi ve kalitesinin 
farkındalık meydana getirdiği yatak yan sanayi ve teknolojileri 
fuarı, sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu 
önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

IBIA EXPO 2022 Türkiye’de yatak yan sanayi ve teknolojileri ko-
nusunda spesifik tek fuar olarak gerek Türkiye’den ürün alanla-
rın gerekse Türkiye pazarında yer edinmek isteyenlerin ve öte 
yandan dünyaya açılmak isteyen Türk üreticiler için alternatif-
siz tek adresi olarak gösteriliyor.

Dünya yatak sektörünün üst düzey yöneticileri, üretim müdür-
leri, ar-ge müdürleri, dizayn ofisleri, yatak uzmanları, ihracat ve 
ithalat uzmanları, hatta parlak bir üretim segmenti arayan yatı-
rımcıların hepsi İBİA Expo’da bulunacak. 

Türkiye yatak 
endüstrisi oldukça 
büyük ve uluslararası 
üreticilerin olduğu bir 
segment.

IFM
Exhibition and 
Convention Center
Yeşilköy / İstanbul
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Türkiye’nin bu 
segmentteki tek fuarı 
olarak IBIA EXPO 
ile sektörün yüzü 
gülecek…

IBIA EXPO 2022, yatak 
yan sanayi, makine 
ve ekipmanların 
profesyonellerini bir 
araya getiriyor.

Dünya yatak sektörünün 
üst düzey yöneticileri, 
üretim müdürleri, ar-ge 
müdürleri, dizayn ofisleri, 
yatak uzmanları, ihracat 
ve ithalat uzmanları, 
hatta parlak bir üretim 
segmenti arayan 
yatırımcıların hepsi İBİA 
Expo’da bulunacak.



Yatak  sektöründe  
İnovasyon, Teknoloji ve 
Tasarım  İşbirliği...
  İnovasyon  

Günümüze kadar gelen her türlü inovatif 
değişimle ve dönüşümle en modern ha-
lini almış yatak endüstrisi,  yatak kompo-
nentlerindeki son teknolojilerle daha da 
büyük bir hız ve ivme kazanıyor. Sektör 
bu yeni geliştirilen tüm ürünleri ve daha 
fazlasını, IBIA EXPO EXPO’da takip ediyor 
olacak.

 Teknoloji  

Yatak üretimleri ve talebi arttıkça ya-
takların teknoloji vasıtası ile seri üretim 
ihtiyacı her geçen gün artmasıyla IBIA 
EXPO’da her türlü yüksek teknoloji yatak 
üretim makinaları üreticisinin bir araya 
getirirken yüksek teknoloji ürünü olan bu 
makinalar ile potansiyel alıcıların ihtiyaç-
ları eksiksiz karşılanıyor.

 Tasarım  

Yeni tasarım ile kapasitesi arttırılmış bir 
kapitone makinası hızlı üretime, tasarımı 
yenilenmiş havalandırma kapsülü ile ya-
tağınızın daha hızlı havalanmasına katkı 
sunabilirken cazibeli tasarımı olan bir ya-
tak ise çok talep görebiliyor. IBIA EXPO’da 
ister makina, ister komponent, isterse ta-
mamlayıcı yastık ve uyku ürünleri alanın-
da yeni tasarım mamulleri yer alıyor.



Kapitone ipliği, yatak yüzü kumaşı ipliği, 
yatak fitili, dokuma yatak yüzü kumaşı, 
örme yatak yüzü kumaşı, yatak şeridi, 
kulp, baza kumaşı, baza ayağı, hareketli 
mekanizma, baza ve baza iskeleti, 
nonwowen kumaş, elyaf, yatak tutkalı,  
bonel yay, paket yay, herkul yay, mikro 
yay, yay teli imalatı, sünger, ambalaj 
ürünleri, visko, lateks, jel teknolojileri, 
karyola, yatak fermuarı, yatak kılıfı, dolgu 
malzemesi, doğal başta olmak üzere her 
türlü keçe, yatak aksesuarları, ev tekstili, 
yorgan, yastık yatak üretim hatları, yatak 
kenar kapama makineleri, tek kafa, çift 
kafa ve çok iğneli kapitone makineleri, 
yatak ambalaj makineleri, otomatik roll 
pack makinaları, yan bordür makinaları, 
kenar açma makineleri, dikiş makineleri, 
sünger makinaları,  yay çekme makineleri, 
elyaf hazırlama ve karışım makinaları, 
nonwoven elyaf hazırlama makinaları, 
elyaf geri kazanım makinaları, yastık dolum 
makinaları, yorgan makinaları, otomatik 
paket yay helezon makinaları, tam 
otomatik paket yay dizgi makinaları, paket 
yay dizgi makinaları, bonel yay helezon 
ve dizgi makinaları, otomatik tutkal 
hattı, yastık pres makinaları, otomatik 
yatak kılıfı fermuarı dikiş makinaları, 
hotmelt tabancaları, test laboratuarları, 
yeni teknolojiler, yatak kapsülleri, baskılı, 
kumaş ve deri yatak etiketleri,  amortisör 
sektörel yayınlar ve diğer.

KATILIMCI 
PROFİLİ
Yatak üretimi 
hakkında 
her şey
bu fuarda!
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 ▶ Yatak imalatçıları
 ▶ Yastık imalatçıları
 ▶ Yorgan imalatçıları
 ▶ Uyku ürünleri imalatçıları
 ▶ Kompanent ihracatçıları
 ▶ Prive label uyku ürün imalatçıları
 ▶ Yatak malzeme imalatçıları
 ▶ Ev tekstili üreticileri
 ▶ Malzeme firmaları 
 ▶ Distribütörler
 ▶ Acenteler
 ▶ Distribütörlük almak isteyen firmalar
 ▶ Profesyonel ithalat ve ihracat firmaları
 ▶ Tasarımcılar
 ▶ Özel sektörün uzmanları
 ▶ Yatak sanayi satın alma yetkilileri
 ▶ Ticaret odaları ve sektör kurumları

ZİYARETÇİ 
PROFİLİ
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Sektörün Tüm Profesyonelleri Burada
Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yatak üreticileri, 
üretim verimliliğini ve ticaret hacmini artırmak amacıyla, 
IBIA Expo Fuarı’nı ziyaret ediyor.
Çoğunluğu üst düzey ve firma sahibi olan profesyonel 
ziyaretçiler, IBIA Expo Fuarına iş anlaşması yapmak amacıyla 
geliyor. Yeni teknolojiler ve ürünleri yerinde inceleyecek 
olan üst düzey yöneticiler, genel müdürleri, satın alma 
ve finansman yöneticileriyle ticaret ağlarını IBIA Expo ile 
genişletilecek.

Sektöre Dair Her Şey IBIA Expo ile Tek Çatı Altında
Yenilikçi teknoloji ve ürünleriyle IBIA EXPO, yüzlerce yan 
sanayi ürünleri ve makineleriyle sektöre yön verirken 
üretici ve alıcıları bir araya getirecek. Katılımcılar iş ağını ve 
ihracat ivmelerini arttırırken; ziyaretçiler de zengin ve ilham 
verici ürünlerle buluşma fırsatı bulacak.

IBIA Expo, ziyaretçilerine ve katılımcılarına eşsiz bir ticaret 
ve iş ağı platformu sunmasının yanı sıra, sektör seminerleri 
ile sektörün son gelişmelerini ve yenilikçi ürünlerini 
keşfetme fırsatı sunuyor.

SEKTÖRÜN 
PRESTİJLİ VE 
TEK TİCARET 
PLATFORMU 
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KATILIM
Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Çin, Rus-
ya & Türki Cumhuriyetler, Afrika ve 
Balkanlar’dan Alım Heyetleri

IBIA Expo ile Orta Doğu, Avrupa, Ame-
rika, Çin, Rusya & Türki Cumhuriyetler, 
Afrika ve Balkanlar profesyonel alıcılar, 
yatak endüstrisi pazarındaki en yeni 
teknolojileri ve inovatif ürünleri yerinde 
inceleyerek ticaret alım hacmini geniş-
letme şansı yakalayacak.

 Neden Katılımcı Olmalısınız? 

 ▶ 12 hedef ülkeden 11 özel alıcı heyeti

 ▶ 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi

 ▶ Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Çin, 
Rusya & Türki Cumhuriyetler, Afrika ve 
Balkanlar’dan profesyonel alıcılar

 ▶ 70’in üzerinde uluslararası ziyaretçi 
acentesi ile işbirliği

 ▶ Endüstri liderleriyle seminerler

 ▶ Özel alıcılarla B2B programı

 ▶ Dünya çapında 50’den fazla ticaret 
odası ile işbirliği

 ▶ Uluslararası & yerli alıcı derneklerle ile 
işbirliği
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ZİYARET 

İFM İSTANBUL  FUAR MERKEZİ
İstanbul’u dünya fuarcılığının başken-
ti yapma amacıyla yola çıkan ve Türki-
ye’nin en büyük fuar alanlarına  sahip 
olan İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) 
Havaalanı ve çevre yollara yakınlığı, 
metronun merkezin içinden geçm-
esi, çok geniş otopark alanlarının 
mevcudiyeti, çevre düzenlemeleri 
ve tamamen yenilenen salonları ve 
mükemmel alt yapısı ile 249.000 
mükemmel alt yapısı ile 249.000 me-
trekare alanda kurulu 11 adet Hall ile 
hizmet vermektedir.     

KOLAY ULAŞIM
Yurt Dışından ve Türkiye’nin diğer illerinden 
İstanbul Havalimanı’na gelen ziyaretçi, katılım-
cı ve konuklar, HAVAİST’in Bakırköy araçları ile 
IFM’ye rahatlıkla ulaşabiliyor.
IFM nin eşsiz konumu kolay ulaşım imkanı 
sağlıyor. E5, TEM Otoyolu ve Sahil Yolu’nun 
kesişme noktasında bulunan Fuar Alanı Şehir 
merkezine rahat ve hızlı bağlantı sağlayan şe-
hir Alanı Şehir merkezine rahat ve hızlı bağlantı 
sağlayan şehir içi ulaşım ağlarına yakınlığıyla da 
ayrı bir avantaj sağlıyor. Kapısına kadar gelen 
Metro, Metrobüs, Marmaray ve İDO hatları fuar-
lara yüzbinlerce kişinin hızla ve en kolay biçim-
de ulaşmasını sağlıyor.         

Zemin, Aydınlatma Armatürleri, 
Kamera ve Ses Sitemleri, Teknik 
Alt Yapı Sistemleri, Restoranlar, 
Çevre ve Otoparklara yapılan 

Fuar Merkezi Modern 
salonlarıyla 

hizmet veriyor.

 SALONLARINDA

 Neden Ziyaretçi olmalısınız?  

 ▶ Zengin ve geniş katılımcı ürün grupları ve son 
teknoljiler

 ▶ Türkiye’nin en presjijli markaları ve üreticileri

 ▶ 300’ün üzerinde prestijli üreticinin katılımı

 ▶ Akademisyenlerin ve sektör 
profesyonellerinin katılımıyla seminerler

 ▶ Yenilikçi Ürünler

 ▶ En prestijli üreticilerle özel B2B toplantıları

Sektöre hizmet eden bütün profesyonellerin 
buluştuğu Uluslararası IBIA Expo Fuarı,  sektörde 
üretilen bütün yeni ürün, uygulama ve teknolojileri 
yerinde inceleme imkanı sağlıyor. İş ağınızı ve 
hacminizi geliştirmek için sizi Uluslararası IBIA 
Expo’nun zengin ürün portfolyolu dünyasına davet 
ediyoruz. Web sayfamızdan e-biletinizi ücretsiz 
indirebilirsiniz. 

 ZİYARET SAATLERİ

06 Ekim 2022, Perşembe: 10:00 – 19:00
07 Ekim 2022, Cuma: 10:00 -19:00
08 Ekim 2022, Cumartesi: 10:00 -19:00
09 Ekim 2022, Pazar: 10:00 -18:00
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Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi,

A2 Blok, Kat:10, Ofis No:323, 
Yeşilköy, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 465 04 40
Mail: info@bifasfuar.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.


