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Fuar Hakkında

2 -5 Kasım 2018 tarihlerinde

gerçekleşecek olan 18. İran 

Uluslararası Elektrik Fuarı, yerli ve

yabancı çok sayıda firmanın

katılımıyla alanındaki en büyük

endüstriyel ve ticari etkinliktir. Bu 

fuar, kısa bir sürede ürünler ve

firmalar hakkında bilgi edinme

imkanı sunmaktadır. Önde gelen

elektrik şirketleri, ekipman üreticileri

ve satıcıları tarafından ziyaret edilen

fuar, katılımcılara ağ oluşturma, yeni

teknolojiler ve teknikler hakkında

bilgi edinme, fikir alışverişi yapma ve

endüstri trendleri hakkında

müzakere etme fırsatı sunuyor. 

Bütün katılımcılar gelir kanallarını

genişletmek ve karlarını artırmak için

bu büyük sergiden faydalanabilirler; 

çünkü bu fuar İran’ın ve dünyanın en

büyük elektrik profesyonellerine

ulaşmak için muhteşem bir fırsat

sunuyor.



Katılımcı Profili

Bu etkinlikte kapsanan faaliyet alanları aşağıdakileri içerecek, ancak

bunlarla sınırlı kalmayacaktır: 

• Elektrik enerjisi üretimi

• Güç elektroniği

• Elektrik trafoları

• Güç dağıtımı ve kontrolü

• Proses kontrol ürünleri

• Elektrik ölçümü ve kontrolü

• Otomasyon sistemleri ve ekipmanları

• Aydınlatmalar ve aydınlatma sistemleri

• Bakım ve servisler

• Yenilenebilir enerjiler

• Yeni enerjiler

• Eğitim ve öğretim

• Anahtar teslim sözleşme

• Danışmanlık



Ziyaretçi Profili 

ElecShow 2018'deki hedeflenen ziyaretçiler aşağıdaki sektörlerden

olacaktır: 

• CEO`lar

• Politika Yapıcılar

• Mühendisler ve Danışmanlar

• Proje Geliştiricileri

• Düzenleyici Kurumlar

• Teknik Yöneticiler

• Güvenlik Yöneticileri

• Ar-Ge Personeli



NEDEN KATILMALISINIZ?

• Firmalar, bilgi paylaşımında bulunabilir, ticari ilişkiler kurabilir, 

pazardaki yaygınlıklarını zenginleştirmek için Elektrik alanındaki

etkin ve öncü firmalarla çalışabilir.

• İş ve potansiyel müşteriler açısından mükemmel bir sergidir.

• İşbirliği, anlaşmalar, ürün lansmanı, marka oluşumu ve dahası

için en uygun platform.

• Tanınmış üreticiler ve gelişmiş ürünler hakkında kapsamlı bilgi.

• Güncellenmiş kaynaklar, elektrik ve teknoloji hakkında bilmek

istediğiniz herşeyi sunmaktadır.

• Şirketler için en yeni ekipmanlarını sergilemek ve verimliliklerini

ve yeteneklerini göstermek için çok sayıda stand.

• Tüm endüstri için gerçek bir ansiklopedi görevi gören bir mega 

şov.

• Teknoloji tedarikçileri ve talep edenleri için görkemli bir fırsat.



2017 ElecShow Fuarı Hakkında

M&T Solutions Co. tarafından düzenlenen, 17. İran Uluslararası Elektrik Fuarı, rekor sayıda katılımcı ve 

ziyaretçiye ev sahipliği yaptıktan sonra 7 Kasım 2017 tarihinde sona erdi. Bu fuar 2017 yılında 28’i aşkın 

ülkeden 722 şirkete kapılarını açtı ve kendisini etkin bir fuar olarak kanıtladı. Etkinlik, geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da İran’ın elektrik sektöründeki en büyük etkinliklerden biri haline geldi. 2017 yılındaki fuara 

katılanların büyük bir kısmı sırasıyla İran, Çin, Türkiye, Güney Kore, Almanya ve Fransa'dan geldi.



Katılımcı Listesi

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, 

Malezya, Rusya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Türkiye, Singapur, 

Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, İspanya, Hollanda, Polonya, 

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Amerika


