
KTO - TÜYAP KONYA ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ
 

REKLAM ÇÖZÜMLERİ



   ZEMİN UYGULAMASI

• Fuaye alanında önceden belirlenmiş hatlar üzerinde 
zemine yapıştırılabilir reklam uygulamalarıdır.
• Toplam 6 hat vardır. Bir hat üzerinde 35 cm x 70 cm'i 
aşmamak koşuluyla zemin uygulaması kullanılabilir.
• Firmanın kullanacağı zemin uygulaması, fuara katıldığı 
salona giden hat üzerinde olmalıdır.
• Firma birden fazla hat kiralayamaz.
• Zemin uygulaması için gerekli olan tanıtım malzemeleri 
müşteri tarafından hazırlanacaktır ve Tüyap yetkilisi 
tarafından uygulanacaktır.



    BAYRAK DİREKLERİ

• Fuar alanı girişinde firmalara, tanıtım 
amaçlı bayrak direği ayrılmıştır. 
• Bir firma en fazla 10 adet direk 
kullanabilir.
• Bayrak direklerine asılacak bayraklar 
müşteri tarafından 1x4 m dikey 
hazırlanacaktır ve Tüyap yetkilisi 
tarafından uygulanacaktır.



«T» BAYRAK VE 
ELEKTRIK DIREKLERI

• Fuar alanı girişinde firmalara, tanıtım amaçlı 
bayrak ve ışıklandırma direkleri üzerinde «T» 
bayrak alanı ayrılmıştır. 
• T direklerin tamamı tek bir firmaya verilebilir.
• Bayrak direklerine asılacak bayraklar müşteri 
tarafından hazırlanacak ve asılacaktır.



AKSARAY YOLU 
BILLBOARDLAR

• Fuar merkezi, Aksaray yoluna cephelidir ve 
fuar alanı bayraklı yol sol hattaki (çıkış hattı) 
kullanılabilir panoları ifade eder.
• 17 sol pano tek yönlü görsele sahiptir.
• Pano üzerine yerleştirilecek brandaların 
hazırlanması ve uygulanması Tüyap’a aittir.
• Hazırlanacak olan tasarımın 350x200 
ebatlarında hazırlanması gerekmektedir. Vinil 
baskı olarak hazırlanır.



OTOPARK 
BILLBOARDLAR

• Fuar alanı otoparkının köşesinde arkalı 
önlü 27 pano, toplamda 54 yüz 
bulunmaktadır.
• 3,5X2 m vinil baskı olarak uygulanır.
• Billboard uygulamasında tasarımların 
hazırlanması müşteriye aittir. Baskı ve 
uygulaması Tüyap tarafından yapılacaktır



ZEPLIN / KÜRE 
BALONLAR

• Zeplin / küre reklam balonlarının 
kullanımı için firmalara fuar merkezinin dış 
alanında 4 adet yer tahsis edilmiştir.
 
• Balonların tasarımı müşteriye aittir. Baskı 
ve uygulaması Tüyap tarafından 
yapılacaktır.



360° PANEL KUTUSU

• 4 adet panelin (ayaklı pano) 
birleştirilmesiyle oluşturulur.
• Fuar merkezinin fuayesinde ziyaretçi 
akımının fazla olduğu yerlerde kullanılır.
• Tasarımlar 95x238 olarak hazırlanır.
• Panel tasarımları müşteriye aittir. Baskı 
ve uygulaması Tüyap tarafından 
yapılacaktır.



FUAYE PANOLARI

• Fuar merkezinin salonlarının 
fuayeye bakan cephelerinde bulunan 
11 adet panoyu ifade eder.
• Tasarımlar 3x3 olarak hazırlanır.
• Pano tasarımları müşteriye aittir. 
Baskı ve uygulaması Tüyap 
tarafından yapılacaktır.
 



TAVAN FLAMALARI

• Firmanızın yer aldığı salonun koridor 
tavanlarına ve stant alanınız üzerine asılacak 
flamalardır.
• Salona giren ziyaretçilerin firmanızın yerini
kolaylıkla belirlemesinde kullanılan etkin reklam 
aracıdır.
• Flamalar 200x300 ölçülerinde hazırlanmalıdır.
• Tasarım ve baskı müşteriye aittir. Uygulaması 
Tüyap tarafından yapılacaktır.



AYAKLI PANOLAR

• Fuar alanı içerisinde ziyaretçi ve 
katılımcı trafiğinin yoğun olduğu kapı, 
koridor, fuaye ve diğer geçiş alanlarına 
yerleştirilebilecek reklam mecralarıdır.
• Tasarımlar 95x238 ölçülerinde 
hazırlanmalıdır.
• Ayaklı pano tasarımlarının hazırlanması 
müşteriye aittir. Baskısı ve uygulaması 
Tüyap tarafından yapılacaktır.



KATALOG İLANLARI

• Fuar katalogları, sektörün ürün gruplarını, yerli ve 
yabancı üretim, satış ve hizmet firmalarını, 
mümessilliklerini, sivil toplum kuruluşlarını, kamu 
kurumlarını, eğitim kurumlarını ve ilgili yayınlarını içeren, 
konuyla ilgili profesyonellerin yararlanacakları masa 
üstü rehberidir.
• Katalog ilanı her firma için 1 tam sayfayla sınırlıdır.
• İlan tasarımı 148 x 210 mm net kesim alanı + 
kenarlardan 5mm taşma payı, 300 dpi çözünürlük, TIFF 
veya JPG formatında olmalıdır.
• İlan tasarımının hazırlanması müşteriye aittir.
• Baskısı ve uygulaması Tüyap tarafından yapılacaktır.
 



FUAR YERLEŞIM 
PLANI LOGOLARI

• Fuayelerde ve salon girişlerinde ziyaretçilerin 
firmaları bulmak için sıkça başvurduğu yerleşim 
planları yer alır. Yerleşim planında standınız 
üzerine firma logonuzu ekletirseniz yeriniz 
kolaylıkla fark edilir.
• Logolar PNG veya PDF olarak iletilmelidir.
• Logoların iletilmesi müşteriye aittir. Baskı ve 
uygulaması Tüyap tarafından yapılacaktır.
 



KATILIMCI LISTESI 
REKLAMLARI

• Katılımcı listesi reklam opsiyonlarından faydalanarak 
fuar mobil uygulaması ve web sitesi katılımcı listelerinde 
ziyaretçilerin ilk göreceği firma olabilir, kendi ürün 
gruplarınızda listede ilk sırada görüntülenebilirsiniz.
• Firmanızın ürün ve hizmetlerini hedef kitlenize fuar 
öncesinde duyurmak ve potansiyel müşteriler ile 
rakiplerinizden önce iletişime geçmek için etkili bir 
reklam aracıdır.
• Tüm listede ön sıra reklamı yalnızca 1 firma ile sınırlıdır. 
Ürün grubunda en üst sıra reklamı 4 firma ile sınırlıdır.



E-BÜLTEN 
BANNER REKLAMI

• Tüyap’ın veri bankasında kayıtlı potansiyel alıcılara, 
fuar için ön kayıt yapan potansiyel ziyaretçilere, fuarı 
ziyaret etmiş profesyonellere ve fuar katılımcılarına fuar 
öncesi ve sonrası düzenli olarak gönderilen e-
bültenlerde firma reklamınızla yer alarak farklı ziyaretçi 
gruplarına özel mesajlarınızı fuar öncesi ve sonrasında 
da hedef kitlenize iletebilir, ziyaretçileri web sitenize 
yönlendirebilirsiniz.
• Gönderim başına yalnızca 1 firmanın reklamı yer 
alabilir.
• Tasarım ve metin içeriği reklam verene aittir. Uygulama 
ve gönderimden Tüyap sorumludur.



SOSYAL MEDYA 
REKLAMLARI

• Ürün veya markanızın Tüyap Konya'nın resmi 
sosyal medya sayfalarında tanıtımını sağlar. 
Fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında 
paylaşım yapabilir, hedef kitlenizle iletişimi tüm 
yıla yayabilirsiniz.
• Tasarımların ölçüsü paylaşım yapılacak 
mecraya göre değişkenlik gösterir.
• Tasarım ve metinlerin hazırlanması müşteriye 
aittir. Paylaşımı Tüyap yapacaktır.



WC REKLAM 
PANOLARI

• Fuar alanında yeni salonlardaki  2 farklı noktada WC 
arkalarında A4 boyutlarında reklam panoları 
bulunmaktadır.
• Cami altı, 18 erkek WC - 8 pisuar, 18 kadın WC; 
yönetim katı altı 18 erkek WC -  8 pisuar, 18 kadın WC 
bulunmaktadır.
• Bir firma en az bir grup WC alabilir. Bir grupta toplam 
44 pano bulunmaktadır.
• Tasarımı ve baskısı müşteriye aittir. Uygulaması Tüyap 
tarafından yapılacaktır.
 
 



Olumlu bir iş birliği kurabilmek dileğiyle...
Teşekkür ederiz!


