
TÜYAP ستصبح مركًزا محوريًا لصناعة األثاث 
  -- / PRNewswire/2015نوفمبر  24إسطنبول، 

  ؛ أكبر معارض األثاث في تركياİSMOBالمقر الجديد لمعرض  TÜYAPستصبح  

، وھي المؤسسة الوحيدة من مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك مركز معارض TÜYAPتستضيف مؤسسة 
تحت رعاية رابطة  2005) الذي يتم تنظيمه منذ عام İSMOBإسطنبول لألثاث (خاص بھا في تركيا، معرض 

). ويستضيف معرض إسطنبول السنوي لألثاث في دورته الثانية MOSDERالشركات التركية لصنّاع األثاث (
 TÜYAP، زواره في موقعه الجديد في مركز 2016يناير  17إلى  12عشرة، الذي سيقام في الفترة من 

  ت والمعارض.للمؤتمرا

) أكبر معارض األثاث في تركيا وثالث أھم معرض أثاث على İSMOBيستضيف معرض إسطنبول لألثاث (
للمعارض والمؤتمرات خالل  TÜYAPمستوى العالم الزوار في دورته الثانية عشرة في مقره الجديد وھو مركز 

قطاع تصنيع األثاث التركي الذي يصدر منتجاته لعرض أكثر النماذج احترافية في  2016يناير  17إلى  12الفترة من 
 دولة. 200إلى 

 الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط التالي:

http://www.multivu.com/players/English/7699051-tuyap-heart-of-furniture-business/ 

معرًضا محليًا و  1397لة مختلفة من خالل تنظيم دو 97شركة من  263177احتياجات  TÜYAPوقد لبى معرض 
معرًضا دوليًا منذ تأسيسه، كما يعد مؤسسة المعارض الوحيدة في القطاع الخاص التي تمتلك مركز معارض  158

)، وھو واحد من أكثر المعارض شھرة على İSMOBخاص بھا، وسوف يستضيف معرض إسطنبول لألثاث (
)، محور مركز اتحاد الشركات العاملة في مجال İSMOBإسطنبول لألثاث (مستوى العالم ھذا العام. معرض 

صناعة وتجارة األثاث ويجري تنظيمه بمشاركة العديد من الشركات المحلية واألجنبية تحت رعاية رابطة صنّاع 
يا )، سيستضيف العديد من الخبراء في ھذا القطاع من مختلف الدول في أوروبا وآسMOSDERاألثاث التركية (

 .TÜYAPوالشرق األوسط وأفريقيا ھذا العام مرة أخرى في مقره الجديد في 

دولة ويبلغ عدد سكانه  60نحن نعمل في ضوء الحقيقة التي توضح وتظھر أن لدينا في تركيا موقًعا جغرافيًا يتألف من 
رة ودراسات التسويق مليار نسمة ويمكن الوصول إليه من ساعة إلى ثالث ساعات بناًء على العروض المباش 1.5

في القاھرة  TÜYAPمكاتب خارجية تابعة لـ  6التي نقوم بإجرائھا للمشاركين والزوار على حٍد سواء من خالل 
شبكة تمثيل خارجي في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا  20وصوفيا وطھران وموسكو وتبليسي وسكوبيه وأكثر من 

 والصين وتايوان والھند وكوريا. 

بالذكر أن بعض قطع األثاث، التي تجذب الكثير من الزوار بسبب تصميمھا وجودتھا والتي تتألأل انعكاًسا جدير 
% 75التي تمثل  MOSDERلوظيفيتھا وتثري التصميمات األصلية، سيتم عرضھا للزوار في المعرض الذي تنظمه 

ة تعزز أھمية ھذا القطاع على مستوى من قطاع تصنيع وتجارة األثاث في تركيا والتي تقوم بإجراء دراسات مھم
  العالم.  
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