EL SANATLARI ve EL HALISI FUARI

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPILARINI AÇIYOR!
CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı
CARPETEXPO İstanbul Halı ve Kilim Fuarı
AVRASYA GÖSTERİ ve SANAT MERKEZİ, YENİKAPI İSTANBUL

06-10 Kasım 2019

Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO Fuarları, Yenikapı
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Çarşamba günü açılıyor.
Bağımsız sanatkarların yanında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Üniversiteler’in, Olgunlaşma
Enstitüleri’nin öğretim kadroları ve öğrencileri ile katıldığı fuarda; TESK, Kalkınma Ajansları,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı GES İşletmesi, AKG Anadolu Kültür Girişimi, yerel
yönetimlerin el sanatları ile ilgili bölümleri, el sanatları ile uğraşan vakıf ve dernekler de yer
alıyor.
Ülkemizin en değerli sanatkarlarının, eğitim-öğretim kurumlarının, büyük üretim sistemlerinin
ve kooperatiflerin de temsil edildiği fuarda; Rusya, Sudan, Türkmenistan, Kore, Endonezya gibi
ülkelerden yabancı katılımcılar da var. 250’nin üzerinde katılımcısı olan fuarın; unutulmakta
olan geleneksel meslekler ve ustalar için ulusal ve uluslararası alanda tanıtım desteği ve el
sanatlarının yeniden hayat bulmasında katkı sağladığı çok açık.
Ziyaretçiler; Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sanatkarların el yapımı ürünlerini
görme, satın alma şansı bulacak; yerli yabancı satın almacılar toplu alımlar yapacak, ticari
bağlantılar kurabilecekler. Yaşam koşullarının ağırlaştığı bugünün dünyasında; bu fuarların el
sanatları üreticilerini yüreklendirdiğini, onlara yeni pazarlama kanalları yarattığını şimdiden
söylemek mümkün.
CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO Fuarları’nın, yılbaşı alışveriş döneminin başına
rastlatılmasının yanı sıra; butik mağazaların, tasarımcıların, iç mimarların, sanat
öğrencilerinin ilgisini çekeceğine ve turizmin önemli bir yan ürünü olma özelliğiyle, oteller, otel
içi mağazalar, turistik bölgelerdeki geleneksel ürün satışı yapanlar için önemli bir fırsat
olacağına da kesin gözüyle bakmak gerekiyor.
CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO süresince fuar alanlarında eş zamanlı olarak konferanslar,
atölye çalışmaları, work-shop’lar, üretim uygulamaları, alım heyetlerinin ziyaretleri ve B2B
görüşmeler de planlanmış.
Fuar 06 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında saat 10:00-19:00 saatlerinde ziyaretçilere açık
olacaktır. Resmi protokol açılışı 6 Kasım’da saat 14:00 de, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN ‘in ve Ticaret Bakan yardımcısı
Sezai UÇARMAK ‘ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.
Dinletilerle de zenginleştirilen fuarda, bu yıl ilk kez yapıldığı için giriş ücreti alınmıyor.
CRAFTİSTANBUL ve CARPETEXPO, İstanbullulara özel yılbaşı hediyeleri için önemli bir fırsat
sunuyor…
www.craftfairistanbul.com

www.carpetfairistanbul.com
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