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27. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım artık başladı! 

  
12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 27. kez düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için 
geri sayım artık başladı. Türkiye içinden ve dışından yüzlerce firmanın yerlerini aldığı fuarda 
katılımcı firmalar fuar ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Binlerce kişin fuarı ziyaret etmek 
için şimdiden kayıt yaptırdığı Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva 
Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile 
Büyükçekmece, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.  Fuarı ziyaret 
etmek için tek yapmanız gereken Online Biletinizi hemen almak!  
 
Online Bilet 31 Ağustos’a kadar ücretsiz! 
Ağustos ayının sonuna kadar fuar web sitesi üzerinden ücretsiz alınabilecek Online Bilet ile 
fuarı 4 gün boyunca, sıra beklemeden ziyaret ederek katılımcı firmalar ile görüşebilir yeni 
tedarikçi ve iş ortaklarınızla tanışabilirsiniz. Online biletinizi https://packagingfair.com/e-bilet 
adresinden hemen almayı unutmayın! 
 
Fuar başlamadan önce katılımcı firmaları yakından inceleyin! 
Ekim ayındaki fuarda katılım gösterecek firmaların detaylı profillerine katılımcı listesinden 
ulaşmanız mümkün. Daha efektif bir fuar deneyimi yaşamanız ve hangi firmalar ile 
görüşeceğinizi önceden belirlemek amacıyla 2022 yılında katılım gösterecek firmaların listesini  
https://packagingfair.com/katilimci-listesi adresinden inceleyebilirsiniz! 
 
Fuar 2. kez hibrit formatta düzenleniyor 
Fiziksel fuarın avantajları dijital dünyanın olanakları ile birleşiyor! Online biletinizi alırken tercih 
etmeniz durumunda; fuar ile birlikte düzenlenen online iş bağlantısı etkinliklerine de 
kaydolmanız mümkün. Fuarın online etkinlikleri dahilinde; 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 
online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden gerçekleşecek PACK DAYS 
kapsamında fuar katılımcıları ve ziyaretçileri, alanda gerçekleşecek fuardan önce birbirleri ile 
online platform üzerinden iletişim kurabilecek. Bu kapsamda; ambalaj ürün ve makine, gıda ve 
içecek işlem, baskı ve konverting sektörlerindeki katılımcı firmalar, hedef kitlelerine uygun 
ziyaretçiler ile online iş platformu üzerinden görüşme imkanına sahip olabilecekler. 
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Fuardan sonra da bağlantıda kalın! 
Fuar artık sadece 4 günle sınırlı değil. 17-28 Ekim 2022 tarihleri arasında fuardan sonraki bu iki 
haftalık sürede Online Networking Günleri kapsamında yine Business Connect Programı 
üzerinden mesajlaşarak fuar zamanı yarım kalan görüşmeleri devam ettirebilecek veya 
yepyeni bağlantılar kurabileceksiniz.   
 


