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52 YILLIK DENEYİM
İki yılda bir organize edilen ve
mobilya sektöründe ahşap
teknolojileri ve bileşenleri
üzerine düzenlenen ilk
uluslararası fuar.
Ahşap dünyası
Milan’da buluşuyor.
İlk işleme aşamasından masif ahşaplara, panel ve kompozit
malzemelere, yüzey terbiyesine, mobilya aletleri, aksesuarları,
boyaları, hırdavat ve yarı mamul ürünlere kadar ahşap üzerine
çalışan herkes bu fuarda: 400 katılımcı, dünyanın her yerinden
gelen ziyaretçileri bekliyor.

27. İki Yıllık Uluslararası
Mobilya ve Ahşap
Teknolojileri ve Bileşenleri
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KAÇIRMAYIN
Xylexpo, katılımcılarının
yenilikçi teklifleri ve
sergiledikleri makine ve
teknolojilerin kalite ve sayısıyla
yüksek prestijli bir fuar.
Ziyaretçiler, verimlilik ve üretkenliklerini artırmak isteyen
marangozlar ve mobilya sektörü için geliştirilen yeni dijital
üretim yöntemlerinin inovatif gücünü ve yeni çıkan
teknoloji ve malzemeleri doğrudan deneyimliyorlar.
Tüm bunları kaçırmamak için xylexpo.com adresini ziyaret
edin.
Sadece makine ve ekipman yok
Ziyaretçiler Milan’a gelerek ahşap sektöründeki birçok
yeniliği keşfedecek ve yazılım ve yarı mamul alanlarındaki
uzmanlarin yani sira ekipman, boya, solvent ve tutkal
tedarikçileriyle de birebir görüşecekler. Ayrıca fuar stantları
arasındaki kolay ulaşım imkanı sayesinde ziyaretlerini
rahatlıkla yapabilecekler.
Kayıt için xylexpo.com adresinden form doldurabilirsiniz.
Focus Components

MİLAN,
TASARIMIN ŞEHRİ
Tüm dünyada tasarım ve
mimarinin başkenti olarak
bilinen Milan, İtalyan sanatını,
kültürünü, mutfağını ve yaşam
tarzını ziyaretçilere sunuyor.
xylexpo.com/en/visit adresinden gezinizi
planlayabilirsiniz.
Xylexpo’ya havalimanından toplu taşıma veya trenle
ve özel aracınızla kolayca ulaşabilirsiniz.
Xylexpo.com üzerinden gezinizi nasıl planlayacağınızı
öğrenin.
Milan; lüks tüketim, seçkin oteller, uluslararası markalar ve
butik otellerin yanı sıra düşül bütçeli konaklama, pansiyon,
villa ve daire gibi her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz geniş
seçenekler sunuyor.
Milan’daki gezinizde size yardımcı olacak Xylexpo çözüm
ortaklarımızı bulmak için xylexpo.com/it/visitare adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Xylexpo, bileşen üreticileri ve müşterileri için önemli
bir platform haline geldi.
2020 yılının yeniliklerinden biri de, panel ve yarı mamul
tedarikçilerine ayrıcalıklı bir alan ayrılan Focus Components.
Daha fazla bilgi için: xylexpo.com/it/area-focus-components
Dünyada Xylexpo
Xylexpo, dünyanın farklı yerlerindeki 50 ofisiyle sizlere
fuarla ilgili gerçek zamanlı ve sizin dilinizde bilgi vermek
üzere hizmetinizde.
Size en yakın ofisimizi bulmak için: xylexpo.com/it/visitare

Ziyaretinizi planlayın
Yoğun ziyaretler, etkinlikler ve toplantılarla geçecek
4 günlük gezinizde bu imkanları kaçırmamak için
Xylexpo.com/it/visitare adresinden katılımınızı planlayın

P 5

Xylexpo
uygulamasını
indirin

Bültenimize
kayıt için

Tüm duyurulardan haberdar olmak,
katılımcıların yerini bulmak için
fuar haritasını incelemek,
etkinlikleri takip etmek
ve daha birçok kolaylık için
uygulamayı kullanabilirsiniz.
(Nisan 2020’ye kadar hizmetinizde)

Tüm gelişmelerden sizi
haberdar edeceğiz!

xylexpo.com

Bizi takip edin:
xylexpo.com
Facebook/Xylexpo2020
Twitter@xylexpo
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Ücretsiz ön kayıt Girişler sektör
paydaşları için düzenlenmiş
olup önkayıt yapanlar için
ücretsizdir Şubat 2020’ye
kadar xylexpo.com/it/visitare
adresinden ön kaydınızı yapın

8

10

4

6

P 2

Girişler:
Doğu Girişi
(Metro Kırmızı Hat 1, Rho Fiera
durağı)
Güney Girişi
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Bilet
Giriş biletini doğrudan fuar
alanında satın alabilirsiniz.
12 yaşından küçükler,
yanlarında yetişkinler olsa da
fuara giremezler.
Saatler:
9.30 ila 18.00 arası
26 Mayıs 2020 Salı’dan
29 Mayıs 2020 Cuma’ya kadar
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BUSINESS
NETWORKING
Sektörü destekleyen ve
müşterilerle tedarikçiler
arasında iş geliştirme ve
tanışma imkanı sağlayan
Xylexpo, kaçırılmamaması
gereken bir etkinlik.
Ziyaretçi kitlemiz; mobilya şirketlerinin müdürleri,
yeni kuşak marangozhane yöneticileri, büyük
perakendeciler ve ahşap teknolojilerini yaygınlaştıran
ve tüm dünyada harika bir hizmet sunan mümessillerden
oluşuyor.
İşletmelerini büyütmek isteyenler, Xylexpo’da çözüm
ortakları ve danışmanlarla bir araya geliyor, seminer ve
konferanslara katılarak sektörle ilgili bilgilerini güncelliyor
ve ürünlerini tanıtma ve ayrıca meslek okulları sayesinde
geleceğin nitelikli işgücü ile tanışma fırsatı elde ediyorlar.

Organizatör:
Cepra Srl, Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo F3 – 20090 Assago (Mi) İtalya
Tel. +39 02 89210200
promozione@xylexpo.com
info@xylexpo.com
xylexpo.com

