
Neden Ziyaret Etmelisiniz?
Dünyadaki en büyük giyim tedarikçisinin% 3,32 oranındaki payı ile dünya hazır giyim sektöründe önemli bir yere sahip 
olan Türkiye, dünyanın en büyük 7. giysi tedarikçisi ve AB’nin üçüncü büyük tekstil tedarikçisi konumundadır. Bu denli 
önemli bir potansiyeliyle Türkiye, kalifiye katılımcıların sunduğu yenilikçi ürünlerle moda ve tekstil sektörünün merkezi 
olmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’nin ticaret ve finans merkezi İstanbul’da düzenlenecek TEXHUB İstanbul, üstün konfeksiyon kumaşlarınızı ve 
aksesuarlarınızı sergilemek için geniş kapsamlı bir platformdur. Etkinlik, potansiyel müşterilerinizle tanışmak, pazar 
fırsatlarını birebir yerinde keşfetmek, gelecek sezonun trendleri hakkında bilgi edinmek ve işletmenize değer katmak 
gibi eşi benzeri bulunmayacak fırsatlar barındırıyor.
TEXHUB Fuarı, aynı zamanda deniz aşırı tedarikçilerin bölgede daha güçlü ilişkiler kurmaları ve piyasadaki varlıklarını 
sağlamlaştırmaları için de mükemmel bir olanak sağlayacak.Türk hazır giyim üreticilerinin uygun fiyat ve kaliteyle bu-
luşacağı bu fuar, kumaş, aksesuar ve iplik ihtiyacına yönelik yeni tedarikçiler bulmanın yanı sıra, katılımcılarını aracısız 
olarak en uygun fiyatla tanıştırmaya hazırlanıyor.

*Online ziyaretçi davetiyesi için www.texhubistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kimler Ziyaret Etmeli?
• Hazır giyim üreticileri 
• Temsilcilikler
•  İthalat ve ihracat kurumları
• Toptancılar/Distribütörler
• Acenteler
• Perakendeciler/ Zincir Mağazalar 
• Elyaf üreticileri/İplik üreticileri/Dokumacılar
• Ticari Birlikler veya Organizasyonları
• Basın mensupları
•  Moda tasarımcıları
• İç mimar ve dekoratörler

• Akademisyenler/Araştırma-geliştirme/ Tekstil Enstitüleri

VIP Ziyaretçilere Özel
VIP ziyaretçiler ve alıcılar Texhub İstanbul’un ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanacaklar. 
Fuarda VIP ziyaretçiler için; 
• VIP Ziyaretçilere özel karşılama masası 
• Alan girişinde ücretsiz vestiyer hizmeti
• Texhub İstanbul VIP Lounge’a özel erişim
• Katılımcı kataloğuna VIP Lounge’dan ücretsiz ulaşım
• Ayrıcalıklı B2B görüşme programı sağlanacak.

VIP geçiş belgenizi almak için başvurunuzu info@texhubistanbul.com adresine e-posta yoluyla 
gönderebilirsiniz. Ekibimiz sizinle temasa geçip bilgilerinizi doğrulayacaktır.
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Kumaş, Aksesuar, İplik, Elyaf ve Desen Fuarı
Hilton İstanbul Bosphorus Kongre & Fuar Merkezi 

Fabrics, Accessories, Yarn, Fiber and Design Fair
Hilton Istanbul Bosphorus Convention & Exhibition Center

Online ziyaretçi davetiyesi için
www.texhubistanbul.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hindistan Yetkili Acentesi
arvind@textileexcellence.com
Cell : 09833977743
Arvind Semlani
Tel: +91-9833977743
www.TextileExcellence.com 
www.itmach.com

                                                             ORGANİZATÖRLER
Duty Fuarcılık Ltd. Şti
Tel: +90 212 854 05 63
Fax : +90 212 542 63 49
info@dutygroup.net

Texhub Istanbul 2018 Açılış Saatleri
7-8 Kasım, 2018/ 09:30 – 18:00
9 Kasım, 2018/ 09:30 – 17:00
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TEXHUB İSTANBUL HAKKINDA
EXHUB Fuarı, önemli sanayi oyuncularını Türkiye’nin tekstil üretim bölgesinin kalbinde, İstanbul’da, iş yapmaya davet edi-
yor. Dünya devi uluslararası tekstil tedarikçileriyle buluşma ve hızla büyüyen hazır giyim üreticileri ile bağlantı kurma 
olanağına sahip olabileceksiniz.
Texhub İstanbul, Kumaş, Aksesuar, İplik, Elyaf ve Desen Fuarı, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Yarnhub bölümü ile 
endüstriyel iplik üreticilerini de ağırlayacak.Etkinlik, Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisinin yüksek miktardaki kaynak 
taleplerini karşılamanın yanı sıra uluslararası nitelikli tekstil tedarikçilerine ideal bir ticaret platformu sunmayı hedefliyor.

Uygun Fiyatlı Kaliteli Kumaş Ve Aksesuarın Adresi ‘Texhub istanbul’
Kumaş ve aksesuar üreticileri için önemli bir potansiyeli bulunan Türkiye, bu yıl ilk kez 7-9 Kasım 2018 tarihlerinde Hilton 
İstanbul Bosphorus Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan TEXHUB İstanbul, kumaş, aksesuar, iplik, elyaf ve 
desen fuarı ile sektör liderlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Profesyonel seçim komitesiyle birlikte uluslararası katılım-
cıların yer alacağı Texhub Fuarı’nda sergilenecek ürün gruplarını kumaş, aksesuar, iplik, elyaf ve desen fuarı oluşturuyor. 
Fuarda sergilenecek ürünler yeni trendleri belirlemenin yanı sıra uygun fiyatlı ürün almak isteyen hazır giyim üreticilerinin 
de adresi olacak.

YARNHUB 2018
Uzak ve Yakın doğu’nun en kaliteli iplik üreticileri Yarnhub 2018 ile İstanbul’a geliyor.Texhub İstanbul Kumaş, Aksesuar, İp-
lik, Elyaf ve Desen Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Yarnhub 2018 bölümü , Çin, Hindistan ve Tayvanlı iplik 
üreticilerinin yanı sıra Pakistan ve Endonezya dan da katılımcıları ağırlayacak. Hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu en-
düstriyel iplikler konusunda uygun fiyatlı ve kaliteli çözümlerin sergileneceği Yarnhub 2018, Türk hazır giyim üreticilerini 
bekliyor.

Güçlü Katılımcıların Bir Parçası Olun
Texhub İstanbul kumaş ve aksesuar fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek olan Yarnhub İplik Fuarı, Çin’in önemli organizasyon 
firmalarından biri olan Tengda  Exhibiton Co., Ltd. ve tekstil sektörüne yönelik düzenlediği fuarlarla adından başarıyla söz 
ettiren Duty Fuarcılık tarafından organize ediliyor. 
Çin başta olmak üzere, Hint Tekstil Endüstrisi’nin en güçlü firmaları tarafında rağbet gören bu fuar, aynı zamanda John Kel-
ley tarafından kurulan ve İngiltere’nin ilk dünya tekstil fuarını düzenleyen Texfusion aracılığıyla birçok Avrupalı katılımcıyı 
ağırlayacak. 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek aktiviteler ve B2B görüşmelerle devam edecek olan 
etkinlik, hazır giyim ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren önemli kumaş, iplik ve yan sanayi üreticilerini Türk hazır 
giyim sektörünün güçlü temsilcileri ile buluşturacak.

Katılımcı Profili ve Sergilenecek Ürün Grupları
• Pamuklu, yün, ipek, keten, rami, sentetik, örme, kaplamalı kumaş üreticileri
• İç giyim ve plaj giyim kumaşı üreticileri
• Fonksiyonel kumaşlar ve teknik tekstil ürünleri üreticileri
• Elyaf, iplik, nakış, dantel ürünleri üreticileri
• Hazır giyim aksesuar üreticileri,
• Tekstile dayalı CAD / CAM / CIM teknolojileri üreticileri
• Tasarım ve moda ajansları
• Moda ve tekstil üzerine sektörel yayınlar

Katılımcıların her biri gönderdikleri numune ve tasarımlar seçici kurul tarafından onaylandıktan sonra etkinliğe seçiliyor. 
Kaliteli katılımcıları ile dikkat çeken Texhub İstanbul, önümüzdeki yıla ait trend ürünlerle tasarımcı ve hazır giyim üreticile-
rinin gelecek projeksiyonlarına katkıda bulunacak, uygun fiyatlı kumaş, aksesuar ve iplik tedarikinin adresi olacak.

7-9 KASIM 2018 7-9 KASIM 2018

ETKİNLİK ALANI
Hilton İstanbul Bosphorus Atatürk havalimanı’na 45 dakika, 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 60 dakika uzaklıktadır. Otel, 
ünlü eğlence bölgesine Taksim’e, seçkin alışveriş bölgesi 
Nişantaşı’na ve İstanbul Kongre Merkezi’ne yürüme 
mesafesindedir.

HILTON ISTANBUL BOSPHORUS KONGRE & FUAR MERKEZI
Cumhuriyet Caddesi Harbiye İstanbul 34367/Türkiye
Tel: +90 212 315 60 00
Fax: +90 212 240 41 65
Email:sales.istanbul@hilton.com


