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ZEPLİN BALON
Ölçü: Çap 2.5 m (maksimum)
Fuar merkezi, açık sergileme alanında yer alan firmalar,
markalarının bilinirliğini artırmak için zeplin balon asabilirler.
(Bu uygulama açık sergileme alanında yer
alan firmalarımız için geçerlidir)

UYGULAMA
Her türlü uygulama, baskı ve kurulum işleri reklam veren firmaya aittir.
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BAYRAK
DİREKLERİ
Ölçü:100cmx 400cm
Fuar alanı Kuzey girişinde sol kısımda yer alan bayrak
direkleri tanıtım amaçlı olarak firmalara ayrılmıştır.
Toplamda 14 adet bayrak direği bulunmakta olup bir firma
maksimum 4 adet direk kullanabilir.
Bayrak direklerine asılacak bayraklar müşteri tarafından
hazırlanacaktır.
Bayraklar firmalar tarafından 1 m x 4 m olarak hazırlanacaktır.

UYGULAMA
Bayraklar müşteri tarafından basılmış şekilde satış yetkilisine teslim edilmekte
ve belirlenen adet ve konumdaki direklere alan sorumlusu tarafından
uygulanmaktadır.
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AYAKLIPANOLAR
(IŞIKLI)
Ölçü: 108 cm x 188 cm
(dikey, dış mekan vinil, dört bir yanı kopçalı)
Fuar merkezi Kuzey girişinde, yürüyüş yolunun sağ ve sol
kısımlarında yer alan tek ve çift yönlü ayaklı panolar kiralanabilir.
Panolar ışıklı olup, 6 adet tek yönlü, 2 adet çift yönlü olmak
üzere toplamda 8 adettir.
Pano uygulamasının baskılarının dış mekan olarak
hazırlanması müşteriye aittir.

UYGULAMA
Dış mekan baskının müşteri tarafından hazırlanıp satış yetkilisine teslim
edilmesi gerekmektedir. Belirlenen panoya uygulama işlemi alan sorumlusu
tarafından yapılmaktadır.
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HAREKETLİ TANITIM
ELEMANLARI

(Broşür Dağıtımcı, Pixman, Palyaço
vb.)

Tanıtım elemanları, fuar merkezi otoparkları ve avlularında,
katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun giriş-çıkış yaptıkları bölgelerde,
firmaların tanıtım yapması için destek alınan kişilerdir.

UYGULAMA
Tanıtım elemanı temini ve ilgili her türlü yükümlülük reklam verenin
sorumluluğundadır.

İÇ MEKAN
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HAREKETLİ TANITIM
ELEMANLARI
(Broşür Dağıtımcı, Pixman, Palyaço vb.)

Fuar merkezi giriş alanları ve fuayelerinde, katılımcı ve
ziyaretçilerin yoğun geçiş yaptığı bölgelerde,
firmaların tanıtım yapması için destek alınan kişilerdir.
Söz konusu iç alanlarda tanıtım yapabilmek Tüyap’ın
belirlediği sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

UYGULAMA
Tanıtım elemanı temini ve ilgili her türlü yükümlülük reklam verenin
sorumluluğundadır.
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ZEMİN
UYGULAMALARI
Ölçü: 1.5 x 1 m
(Fuar alanı kuzey ve güney girişlerinde yer alan danışma
bankoları önüne yapılan stickeruygulaması)
Fuar alanında, Kuzey ve Güney girişlerde 1’er adet olmak
üzere toplam 2 adet alan bulunmaktadır.
Her danışma önü sadece bir firma tarafından kiralanabilir.
Zemin uygulaması için gerekli olan tanıtım malzemeleri müşteri
tarafından hazırlanacaktır.

UYGULAMA
Zemin etiketi formatındaki tasarımlar müşteri tarafından satış yetkilisine teslim
edilmesi ve belirlenen alana firma tarafından uygulanması gerekmektedir.
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ZEMİN
UYGULAMALARI
Ölçü: 35 cm x 50 cm’ye kadar
Fuar alanı kuzey girişinden firmanın yer aldığı salon girişine
kadar, önceden belirlenmiş hatlar üzerinde zemine yapıştırılabilir
reklam uygulamalarıdır. Toplam 4 hat vardır.
Bir hat üzerinde 35 cm x 50 cm’yi aşmamak koşuluyla
maksimum 20 adet zemin uygulaması kullanılabilir.
Firmanın kullanacağı zemin uygulaması yer alınan salona giden
hat üzerinde olmalıdır.
Zemin uygulaması için gerekli olan tanıtım malzemeleri müşteri
tarafından hazırlanacaktır.

UYGULAMA
Zemin etiketi formatındaki tasarımlar müşteri tarafından satış yetkilisine teslim
edilmekte ve belirlenen hatta alan sorumluları tarafından uygulanmaktadır.
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KUZEY DANIŞMA
BARİYER GİYDİRMESİ
Ölçü:900x 90cm
Çift Yönlü
Fuar alanının Kuzey girişinde yer alan danışmanın sağ ve sol
kısmında çift yönlü olarak yer alan bariyerlerde reklam
çalışması yaparak firmanızı tanıtma imkanı sağlayacak reklam
mecrasıdır. Her bir bariyerin iki yüzüne giydirme yapılmaktadır.
2adet bariyer bulunmaktadır.

UYGULAMA
Laminasyonlu folyo baskı ve uygulama işlemi Müşteriye aittir.
Uygulanacak tasarımın içeriğinin Tüyap Bursa tarafından onaylı olması
gerekmektedir.

Çift Yönlü
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KUZEY DANIŞMA
TURNİKE GİYDİRMESİ
Ölçü:30x 60cm
Fuar alanının Kuzey girişinde yer alan danışmanın
sağ kısmında 2 adet, sol kısmında 2 adet olan turnikelerde
tanıtım yapabileceğiniz reklammecrasıdır.
Her bir turnikenin iki yüzüne giydirme yapılmaktadır.
4adet turnike bulunmaktadır.

UYGULAMA
Magnet üzeri folyo baskı uygulanabilir. Baskı işlemi Müşteriye aittir.
Uygulanacak tasarımın içeriğinin Tüyap Bursa tarafından onaylı olması
gerekmektedir.
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FUAYE ALANI DUVAR
REKLAMLARI
Ölçü: 2 x 2 m
Fuar merkezi, Kuzey ve Güney Fuaye alanlarında, sağ ve
sol kısımlarda yer alan alanlara kopçalı vinil afiş
uygulaması yapılabilmektedir.
Hazırlanacak olan viniller, dört bir tarafı kopçalı bir şekilde
hazırlanmalıdır.
Kuzey Fuaye alnında 2 adet, Güney fuaye alanında 2 adet
olmak
üzere toplam 4 adet uygulama alanı bulunmaktadır.

UYGULAMA
Müşteri tarafından bastırılan vinil tasarımların satış yetkilisine teslim edilmesi
gerekmektedir. Uygulama alan sorumlusu tarafından yapılacaktır.
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STAND ÜZERİ
FLAMA
Ölçü: 1 x 2 m
Fuar alanında salon içerisinde bulunan firmalar, kendi standlarının
üzerine flamalarınıastırabilirler.
Müşteri tarafından hazırlanacak olan flamaların üst kısmı borulu
olmalıdır.
Bu uygulama salon içerisinde yer alan firmalarımız için geçerlidir.

UYGULAMA
Müşteri tarafından bastırılan kağıt tasarımların satış yetkilisine teslim edilmesi
gerekmektedir. Uygulama alan sorumlusu tarafından yapılacaktır.
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WC REKLAM
PANOLARI
Ölçü: A4,dikey
(Baskı için görünen ölçü 19.2 x 28 cm)
Fuar merkezi, fuaye alanında bulunan bay/ bayan wc panoları
kiralanabilir.
Reklamın hazırlanması ve baskısı müşteriye aittir.
Toplam 106 adet pano bulunmakta olup bu hizmetten yalnızca
bir firma yararlanabilir.

96 adet

UYGULAMA
Müşteri tarafından bastırılan kağıt tasarımlar satış yetkilisine teslim edilmesi
gerekmektedir. Uygulama alan sorumlusu tarafından yapılacaktır.

