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

DÜZCE BELEDİYESİ SERGİ ALANI VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Cumhuriyet Mahallesi, Kalıcı Konutlar - Düzce

KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

DÜZCE ZİRAAT ODASI



Düzce, stratejik konumu ve ulaşım imkanları, yüksek ekonomik potansiyeli, 

organize ve düzenli sanayisi, gelişmiş altyapısı ile büyük kuruluş ve yabancı 

yatırımcıların tercih ettiği, tarım hayvancılık ve doğal turizmi ile ülkemizin 

katma değeri yüksek en önemli illerinden biridir.

İlimizin mevcut ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelişimine 

katkı sağlamak amaçlı olarak 2019 yılında ilki düzenlenen “DÜZCE FUARI”nın 

başarılı geçmesi sonucunda, 04-07 Haziran 2020 tarihleri arasında ikincisinin 

düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlamıştır. 

“DÜZCE FUARI”, Düzce ve bölgesinde ön plana çıkan; orman, gıda, tekstil 

ürünleri imalatı, makine teçhizat, lojistik, yapı malzemeleri, inşaat, dekoras-

yon,  tarım ve hayvancılık, tıbbi ve aromatik  bitki üretimi, doğal turizmi ve ilçe 

sergileri ile, İl içi ve dışından gelecek katılımcı ve ziyaretçileri buluşturarak, 

tanıtım, pazarlama, yatırım ve yeni işbirlikleri kurulmasına da zemin hazırlaya-

caktır.  

Bu önemli buluşmada, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüm üreticilerin, 

kurum ve kuruluşların aynı çatı altında bir araya gelerek, üreticisi, tüketicisi ve 

paydaşlarının maksimum seviyede fayda sağlamalarını ve fuarın her yıl daha da 

gelişerek devam etmesini temenni ediyor, ilimiz ve bölgemiz için  hayırlı ve 

kısmetli olmasını diliyorum.

Dr. Zülkif DAĞLI
Düzce Valisi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, gerek Oda Meclisimizden 

gerek se üyelerimizden aldığımız güçle, tüm kurum ve kuruluşlarla birlik ve 

beraberlik içinde, ilimizin kalkınmasına ve mevcut konumumuzdan daha ileri 

seviyelere ulaşabilmek arzusu içerisinde var gücümüzle çalışmalarımızı 

devam ettirmekteyiz.

Geliştirdiğimiz projeleri hayata geçiren ve sürekli olarak yeni projeler üreten ve 

destekleyen Odamız, bu kapsamda 2019 yılı 02-05 Mayıs tarihleri arasında, 

ilimizde ilk kez düzenlenen “DÜZCE FUARI” nın temellerini atmıştır.  

Bu kez 04-07 Haziran 2020 tarihleri arasında, ikincisi düzenlenecek olan Fuarın 

amacı; Yapı, İnşaat, Dekorasyon - Tarım, Hayvancılık, Gıda - Sanayi, Ticaret, 

Turizm gibi çok sayıda farklı ürün segmentini  aynı çatı altında bir araya getire-

rek, İlgili özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve kamu  temsilcilerinin de 

katılımları ile,  “DÜZCE FUARI”nın büyümesi ve bölgenin en büyük fuarı olması 

yolunda ilerlemektir.  Uygun stratejik konumu ile tüm bölgeye ve ülkeye hitap 

eden kapsamlı bir fuar alanına kavuşmasını sağlayarak, uluslararası bir Fuar 

Merkezi’ni ilimize kazandırmaktır. 

Bu sebeplerle “DÜZCE FUARI”nı çok önemsiyor, katılım ve desteklerinizi bekli-

yor, ilimize ve bölgemize faydalı ve verimli olmasını yürekten diliyoruz.

Tuncay ŞAHİN
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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• YAPI-İNŞAAT-DEKORASYON

• SANAYİ-TİCARET-TURİZM

• TARIM-HAYVANCILIK-GIDA

AMAÇ

√ Sektörünüzdeki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve yeni yatırım fırsatları yakalamak,

√  Marka yaratmak, marka bilinirliğinizi arttırmak, yeni ürün tanıtımı

√ İmajınızı tazelemek, mevcut müşterileriniz ile olan bağınızı güçlendirmek,

√ Nihai Tüketici ile buluşup, müşteri analizi yapabilmek,

√ Bölgede alanınızla ilgilli  yeni iş ve işbirliği fırsatlarını yakalamak, yeni iş bağlantıları kurmak.

• Tarımsal ürünlerde, yerel ve bölgesel üretimi yaygınlaştırma ve markalaşma,

• Bölgede ihtiyaç duyulan her türlü yapı, yenileme, dekorasyon ürünlerini tanıtma ve potansiyel alıcılarla bir 

araya getirme,

• Müşterilerle yüz yüze buluşma, bayilik verme, mevcut bayiler ile ilişkileri geliştirme gibi

• Turizm potansiyelini daha da ortaya çıkararak, doğal turizmi ve gastronomi turizmini tanıtma,

• Girişimcilik kültürünü çeşitlendirme,

• Yeni işbirlikleri ve pazarların oluşmasına zemin hazırlama,

• Fuar ile gündem yaratarak, yerel ve ulusal basında yer almak, sosyal ve ekonomik hayatı canlandırmak. 

• Tarım Makineleri ve Ekipmanları 

• Hayvansal Üretim Makineleri

• Sulama Ekipman ve Sistemleri 

• Gübre, Yem, Organik ve Ekolojik Tarım 

• Et ve Süt Ürünleri Sanayi 

• Arıcılık, Balıkçılık, Tavukçuluk 

• Çiftlik Kurma ve Anahtar Teslimi Proje Sistemleri 

• Birlikler ve Kooperatifler 

• Orman ve Ahşap Ürünleri,

• Yapı ve İnşaat Malzemeleri Yalıtım, Mantolama, 

Cephe ve Çatı Kaplamaları, 

• Mutfak, Banyo, Vitrifiye, 

• Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme 

• Asansör Montaj, Bakım, revizyon 

• Çevre Düzenleme, Peyzaj 

• İç ve Dış Dekorasyon, Mobilya 

• Elektrik, aydınlatma, Güvenlik sistemleri

• Kapı - pencere sistem ve aksesuarları 

• Otomotiv ve Yan Sanayi 

• Tekstil Sanayi

• Lojistik (nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama)

• İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları, 

• Valilik, Belediye, Üniversiteler,Kalkınma Ajansları, 

• KOBİ danışmanlık şirketleri, 

• Bankacılık, Finans ve Sigorta Şirketleri, 

• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 

• İlçe Kaymakamlıkları

• Turizm İşletmeleri ve Turizm Profesyonelleri

• Av Bayileri, Balıkçılık, Arıcılık ve Kamp Malzemeleri

• Yöresel ve Geleneksel El Sanatları

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Belediyeler 

• Kamu görevlileri

• Bayiiler ve Perakendeciler 

• Ziraat Odaları

• Turistik İşletme Yöneticileri 

Bölümlerinden oluşacak fuar’da çok sayıda farklı ürün segmentlerini  

aynı çatı altında bir araya getirerek, Düzce’nin Bölge ve ülke içindeki 

ticari irtibatının büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayarak, 

ekonomik katma değerini artırmaktır.
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KATILIMCI PROFİLİ
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ZİYARETÇİ PROFİLİ
• Gıda işleme sanayi yöneticileri ve toptancıları

• Özel sektör temsilcileri 

• Turizm Profesyonelleri 

• Yatırımcılar

• Çiftçiler,

• Genel Ziyaretçiler
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STANDART STAND
Katılımcılarla yapılacak standlı sözleşme dahilinde, 

Organizasyonu yapan firma tarafından, standart tip modüler 

stantlar kurulacak, tüm alanın elektrik dağıtım işleri, her 

standa 3 m2’ye 1 adet 100 w spot ile aydınlatma, üçlü priz ile 

220 V monofaz elektrik hattı (Ekstra elektrik kullanımı ve 380 

Vtriphaze hat kullanımı ayrıca ücretlendirilmektedir.) alınlık 

yazısı, genel aydınlatma, genel güvenlik ve genel temizlik 

(fuarın açık olduğu saatlerde standının güvenliği ve stand içi 

temizlik katılımcıya aittir.) verilecektir. 

ÖZEL STAND
Katılımcıların Özel Stand Talep etmesi durumunda, kurumsal 

kimliğine ve tercihine göre özel stand tasarımı yapılarak, 

ihtiyaçları (TV – Sunum için gerekli techizat vs.., oturma grubu 

vb.) tespit edilir ve fiyatlandırması yapılır. Özel Stand talep 

eden katılımcıların Fuar başlangıç tarihinden en geç 1 ay 

öncesine kadar taleplerini iletmesi gerekmektedir.

TANITIM VE DAVET  
Fuarcılık sektöründeki tüm kurum ve kuruluşlara, ilgili sektörün 

veya meslek gurubunun tüm temsilcilerine, İlgili Bakanlıklar ve 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, İlgili STK’lar ve tüm diğer meslek 

örgütlerine, yurt genelinde Valiliklere, Belediyelere, Ticaret ve 

Sanayi Odalarına, vs. tüm kurum ve kuruluşlara tanıtım afişleri 

gönderilerek Fuar ilan edilecektir.

İnternet duyuruları, Basın ve Medya duyuruları, Tanıtım Afişleri, 

Billboard ilanları ile Fuar’ın duyurular yapılacaktır. Fuarlara davet 

edilecek olan ziyaretçilere göndermek üzere Fuar davetiyeleri, 

Fuar açılışına davet edilecek olan Protokol ve Vip davetliler için 

özel VİP DAVETİYELER hazırlanacaktır.

Standart Stand

S. Standlı m2 Birim Fiyatı : 250,00.-TL + KDV

Standsız m2 Birim Fiyatı : 200,00.-TL + KDV

Açık Alan m2 Birim Fiyatı : 100,00.-TL + KDV
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İletişim

0530 224 56 95 
0533 268 60 98

1. DÜZCE FUARI SONUÇ RAPORU

DÜZCE'de 2019 yılı 02-05 Mayıs tarihleri arasında ilk kez 

gerçekleştirilen ve önemli sayıda katılımcı ve ziyaretçinin biraraya 

geldiği "1. DÜZCE FUARI" 

8.000 m2 net alanda düzenlenmiş, Düzce içi ve dışından toplam 

100’e yakın kurum ve firma katılmış, 30.000’den fazla kişi ziyaret 

etmiştir.


