
33. MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 
süresince katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki 
yenilikleri, trendlerdeki değişimi ve inovatif 
ürünleri daha yakından tanıma fırsatı 
bulacaklar.
Nobel Expo’nun Türk fuarcılığına getirdiği 
yenilikçi vizyonla sektörde fark yaratacak 
şekilde planlanan trend alanları ve ufuk açıcı 

konuşma platformları fuar süresince 
yaratılacak ticaret hacmini katılımcı ve 
ziyaretçiler için daha da değerli hale getirecek. 
Sektörün ulusal ve uluslararası arenadaki 
kanaat önderlerini İzmir’de ağırlayacak olan 
MODEKO, yarattığı ticaret hacminin yanı sıra 
düzenleyeceği etkinlikleriyle de tüm sektörün 
odak noktası haline gelecek.

ALIM
HEYETİ

PROGRAMI

Bu yıl gerçekleştirilecek Alım Heyeti Programı ile MODEKO 33. 
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, dünyanın dört bir yanından 
gelecek sektör profesyonelleri, tasarımcılar, mimarlar ve satın alma 
heyetlerini katılımcı firmalarla buluşturacak.
Fuar süresince NOBEL EXPO’nun geliştirdiği neXt - Veri Yönetim 
Sistemi tarafından gerçekleştirilecek eşleştirmeler sonrasında 
uluslararası alıcılar “Hosted Buyer Lounge” alanında katılımcı 
firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Alım heyetleri 
yürütülen titiz çalışmalar doğrultusunda katılımcıların ihtiyaç 
duyduğu hedef ülke, pazar ve firmalar göz önüne alarak 
belirlendikten sonra ulaşım ve konaklama masrafları karşılanarak 
fuara davet ediliyor. 



TİCARETİN KALBİ
MODEKO’DA ATIYOR!

"Geleceğin fuarları" konsepti ile organize 
edilen Modeko 33. Uluslararası İzmir Mobilya 
Fuarı 60.000 m2 alanda, 300’ün üzerinde 
firma ve 750’nin üzerinde markanın katılımı 
ile gerçekleştirilecek. MODEKO, 2022 yılında 
yurt içi ve yurt dışı pazarlama çalışmaları ile 
özellikle uluslararası arenada rekabeti üst 
seviyeye çıkartacak. 
Düzenlediği ihtisas fuarlarında ihracat ve 
yeni pazarlara odaklanan Nobel Expo, 3.5 
milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşan 
Türk mobilya ve dekorasyon sektörünün yeni 
pazarlarına MODEKO ile ulaşması ve 
ihracatını 5 milyar dolar seviyesine 
çıkartması için yurtdışı acentaları ile birlikte 
Profesyonel Alım Heyeti Programı’nı 
organize ediyor.

Dünya mobilya üretici-ihracatçıları arasında 8. sırada yer alan mobilya 
sektörümüzün global düzeyde rekabet gücünü arttırarak 2022 yılında ilk 5 

içerisinde yer alması ve sektörün toplam üretimini 25 milyar dolar seviyesine 
çıkarması hedefleniyor!

• Mobilya Üreticileri
• Distribütörler
• Toptancılar
• Yurt Dışındaki Mobilya ve Dekorasyon      
   Firmalarının Türkiye Temsilcilikleri
• Sektörel Dernekler, Oda ve Kuruluşlar
• Sektörel Yayınlar

KATILIMCI PROFİLİ

• Mobilya Mağazaları
• Sektör Profesyonelleri
• Zincir Mağazalar
• İhracatçılar
• Mimarlar
• Distribütörler
• Toptancılar
• İç Mimarlar
• Bayiler
• Oteller
• Proje Bazlı Faaliyet Gösteren Firmalar

ZİYARETÇİ PROFİLİ

Geniş katılımcı yelpazesi ile tüm tedarik 
ihtiyaçlarınızı tek platformdan karşılayın.
Yeni iş bağlantıları kurun.
Modeko’ya özel etkinlikler ile sektörün son 
trendlerini ve inovatif ürünleri yakından görün.
Eşsiz tasarımlara birinci elden şahit olun.

• Klasik ve Modern Mobilyalar
• Panel ve Modüler Mobilyalar
• Tv Üniteleri, Masa ve Sandalye
• Luxury Mobilyalar
• Klasik Avangart Mobilyalar
• Bebek ve Genç Odaları
• Yatak ve Yatak Setleri
• Ofis Mobilyaları
• Havuz ve Havuz Ekipmanları
• Bahçe Mobilyaları
• Ev Dekorasyonu ve Aksesuarları

NEDEN ZİYARETÇİ 
OLMALISINIZ

ÜRÜN GRUPLARI

• Mevcut iş bağlantılarınızı   
 koruyun ve geliştirin
• Yeni is bağlantıları kurun
• Marka değeri ve sektörel   
 bilinirliğinizi yükseltin
• Yeni ürün, teknoloji ve   
 hizmetlerinizi tanıtın
• Uluslararası network oluşturarak  
 ihracatınızı arttırın

MODEKO İLE

NOBEL EXPO İLE 
YENİLENEN MODEKO'YU 
KEŞFEDİN!


