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ÖZEL STAND HİZMETLERİ 
• Kreatif Ahşap Standlar
• Truss Sistem Standlar
• Maxi Sistem Standlar
• Basic Sistem Standlar

FUAR, KONGRE, AÇILIŞ, SEMİNER VE 
ETKİNLİK HİZMETLERİ                
• Octanorm Standart Fuar Standları
• Özel Stand Tasarım ve Uygulamaları
• Fuar Etkinlik Çadırları
• Açık Hava Stand Sistemleri
• Dijital Baskı Hizmetleri
• Ekstra Malzeme Hizmetleri
• Kayıt ve Danışma Bankoları
• Yönlendirme Panoları
• Kapı Giriş ve Kayıt Sistemleri
• B2B Görüşme Alanları
• Etkinlik Gala Organizasyonu
• Sahne, Podyum, Ses ve Işık Sistemleri
• Görüntü Sistemleri

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ 
Telefon:  0212 879 25 91
info@projeexpo.com 
 
Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. 
Skyport Residence No:1/145 
Beylikdüzü / İstanbul
Telefon:  0212 879 25 91
www.projeexpo.com

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Elektronik posta adresiniz ve 
kişisel / firma bilgileriniz hiç bir 
şekilde başka kurum, kuruluş ya 
da şahıslara dağıtılmaz. Müşteri 
bilgileriniz sadece bünyemizde 
müşteri profili oluşturmak ve 
e-posta ile basın bülteni, kampanya 
duyurusu göndermek için kullanılır, 
üçüncü şahıslara verilmez.

COPYRIGHT
Bu katalogda yayınlanan tüm 
görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, 
ticari marka ve her tür fikri mülkiyet 
hakkı , ilgili markalara aittir. 
Yalnızca sahipleri tarafından ve 
sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır 
ve telif hakları kapsamındadır. 
Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz 
kopyalanamaz, üzerlerinde 
değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, 
ödünç verilemez, iletilemez ve 
yayınlanamaz. Bu katalogdan alınan, 
görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve 
belge satılamaz veya herhangi 
bir kâr amacıyla dağıtılamaz. 
Başka kurum yada kuruluşlarca 
dökümanlarında yayınlanamaz.

ÖZEL sektörde 2000 

yılından bu yana 

gelen tecrübemiz 

ile; ProjeExpo olarak; 

mesleki yeterliliğe 

sahip, iş güvenliği ve saha kurallarına riayet 

eden, etik ve sosyal uygunluk kriterlerine 

sahip ekibimiz ile deneyimlerimizi, ürünleriniz 

ile harmanlayarak ürün yelpazenizi öne 

çıkartarak ve firmanızın kimliğini yansıtarak 

en işlevsel stand tasarımlarını birlikte 

planlayabiliriz.

 

MİSYONUMUZ 
Misyonumuz, çözüm ortaklığı yaptığımız  

firmaları en iyi şekilde analiz ederek mevcut 

ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini en doğru 

şekilde belirlemek. Kurumsal kimliklerini ve 

ürünlerini ön plana çıkartacak en uygun vitrini 

oluşturmak.

 
VİZYONUMUZ 
Vizyonumuz, yaptığımız  tüm projelerde 

iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 

kaliteli hizmet sunmak öncelikli 

amacımızdır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz 

ve tedarikçilerimizle güvenilir ve saygın 

bir iletişim ağı kurmak önemli diğer bir 

önceliğimizdir. Yurt içi ve yurt dışında kültürel 

miraslarımıza, tarihi dokularımıza, doğaya ve 

çevreye zarar vermeden iş sağlığı ve güvenliği 

kurallarına uygun olarak tanıtım ve üretim 

faaliyetlerini sürdürmek ise başlıca  ilkelerimiz 

arasında yer almaktadır.

Hakkımızda

yakından tanıyın

başlıca
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Genel konstrüksiyonu ahşap 

ve demir malzemeden 

oluşan, kullanılan malzeme 

çeşitliğinin bol olması sayesinde 

(suntalam, mdflam, boyanabilir ham 

sunta/ ham mdf, dekoratif panel 

ve cam panel) göz alıcı, farkındalık 

yurtdışı organizasyonlarda tecrübeli 

ve mesleki yeterliliğe sahip ekiplerimiz 

ile hızlı ve zamanında teslim, teknik 

projeye uygunluk, montaj- demontaj 

hizmetlerinin tamamı sağlanmaktadır.

Hedef müşterilerinize ulaşmak 

için fuarın konseptine ve içeriğine 

uygun sergileme, sunum, depolama 

ve görüşme alanları ile yürütmek 

istediğiniz kampanyalara uygun 

detaylar eklenerek ve bütçeniz 

doğrultusunda esnek bir maliyete 

sahiptir.

yaratan ve ölçülere bağlı kalmadan 

özgürce tasarlanıp uygulanabilmesi 

ile firmanızın kurumsal kimliğini 

yansıtacak en işlevsel stand modelidir.

Projeye özel sıfır ahşap malzeme 

seçeneklerini kullanarak, yurtiçi ve 

Kreatif Sistem

5TANITIM KATALOĞU PROJE EXPO  2020

Kreatif Sistem Standlar ile
Prestijinizi Sağlamlaştırın
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Maxi
Sistem Dikkatleri

Üzerinize Çekin
 
Maxima 

Modüler stand modelleri arasında olan Maxi (Maxima) 
Sistem standlar alüminyum konstrüksiyonun ön 
yüzeyine ahşap ve cam panellerin uygulanma şekli 

ile estetik ve geniş bir görsel alan uygulamasına olanak 
sağlar. Uluslararası kalite anlayışı ile yenilikçi, modern, 
pratik ve gösterişli yapısı ile farklılık arayan firmaların tercih 
edebileceği bir stand modelidir.  Kullanılan malzemenin geri 
dönüşüm oranı yüksek olması nedeniyle maliyet açısından 
Kreatif (Özel- Ahşap) Standlardan daha ekonomiktir.

Hızlı kurulumu, estetik ve gösterişli duruş özelliğinin 
yanında bireysel ya da kurumsal amaçla stand 
taleplerine pratik çözümler sağlamasıyla sıklıkla tercih 

edilir. Pavilyon standları ve standart stand sistemi olarak da 
tercih edilir ve uygulanır. 
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1  Sağlamlık
İç mekan etkinliklerde sağlamlığı ve 
güvenlikli olması dolayısıyla tercih 
edilen bir stand sistemidir. Büyük 
stand alanlarında az sayıda kolon ve 
kiriş kullanarak uzun aralıklı mesafeler 
oluşturulmasına ve rahat kullanım 
alanına sahiptir. 

2  Geniş ALan
Kolon aralarının geniş olması büyük 
ebatlı tarım ve iş makineleri, tekne, 
otomotiv vb. iş kollarına ait ürünlerin 
kolay taşınması ve yerleştirilip 
sergilenmesinde tercih edilir. 
Kirişlerin uzun olması da standların 
genel aydınlatmasının homojen 
olarak dağılması ve ürünlerde yeterli 
aydınlatmanın sağlanmasına olanak 
verir.  
 

3  Dekoratif
Kolon ve kirişlerin etrafı isteğe göre 
ahşap, dekoratif panel ve değişik 
tekstil malzemeler ile giydirme 
yapılabilmektedir. 
 

 
4  Uygunluk 

Dış mekan etkinliklerinde kurulan 
sahne ve podyumlarda ses ve ışık 
sistemlerinin taşınması için de 
kullanılabilmektedir. 

“Doğru Fuar 
Tekniği ile 
Amacınıza Ulaşın”

Truss
Sistem

Basic Sistem 
Basic (Octanorm / Aluset Moduler) Sistem ile fuarlarda ihtiyaç duyulabilecek 

birçok farklı stand tasarımı oluşturulabilir. 

‘‘Proje Expo ile her bütçeye uygun 
ekonomik çözümler’’

Modüler sistemin fuarcılıkta ilk 

uygulanan modeli olan, birer 

metrelik alüminyum konstrüksiyon 

ve ahşap paneller kullanılarak çok 

hızlı kurulabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinin 

yanında bireysel ya da kurumsal amaçla stand 

taleplerine pratik çözümler sağlamasıyla sıklıkla 

tercih edilir. Bu sistem aynı zamanda son derece 

ekonomiktir. 

Basic Sistem

 

Ayrıca pavilyon standları ve standart stand sisteminin 

özel dekor haline dönüştürülmüş versiyonudur. 

İstenen şekle kolaylıkla girmesinin yanı sıra aynı 

malzeme kullanılarak vitrin, platform, raf ve 

askılık sistemleri ilave edilerek görsel bir bütünlük 

sağlanabilir. 



Kongre ve
Fuar Hizmetleri

Ürünlerin Satışını Etkileyen En Önemli 
Faktör Kongre ve Seminerlerinizdir

Türkiye, fuar, kongre, seminer ve toplantı hizmetleri 
açısından, Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumu 
itibarıyla ülkemiz artan bir talebe sahiptir. 

 

MICE sektörüne hizmet veren organizasyon firmalarının 
yanında çözüm ortağı olmayı hedefleyen Projeexpo ise 
tüm bu hizmetlerin yanında teknik alt yapı, paket stand 

ve özel stand tasarım ve kurulum ayağını başarı ile üstlenmeyi 
hedefliyor.

 

Kurumsal ölçekteki müşterileri ve onların 
çalışanlarını hedef kitlesine oturtan MICE sektörü 
(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), 

kongre, fuar, seminer veya toplantıya ait ulaşımdan 
konaklamaya, sahne düzeninden ses sistemlerine 
ve elbette dijital hizmetler ve yazılım ayağına kadar 
onlarca hizmeti bünyesinde barındırabiliyor. 
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Düzenleyeceğiniz iyi bir festival ve doğru bir konsept için danışmanlık hizmetleri alabilmeniz konusunda 

firmamız verdiği hizmetler ile birlikte daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği organizasyonların kalitesini ve 

referansını sunmaktadır. Bu sayede örnek çalışmalarımız ile birlikte siz de zirveye ulaşan bir kaliteyle 

sorunsuz, tamamen sistematik yapısında 

işleyen ve eğlenceli bir etkinlik sağlama 

 imkanına sahip olabilirsiniz.

İnsanları bir araya getirmek için kullanılan etkinlikler arasında müzik, 

sinema, tiyatro, spor, resim, grafik veya farklı sanat ve spor kolları en 

etkili sonuçları doğurmaktadır. Özellikle ülkemizde müzik etkinlikleri veya 

sinema etkinlikleri ile birlikte farklı sanatçıları, sanatseverleri ve insanları bir 

araya getirdiğinizde bu buluşma sayesinde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.
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Festival ve
Konser Etkinlikleri 
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Festivaller sırasında farklı sanat ve spor kolları 

bir araya gelirken, sadece müzik anlamında 

bir etkinlik gerçekleştirmek istiyorsanız, 

konser çalışmaları en doğru tercih olacaktır. Bu 

noktada da firmamız festival hizmetlerinde sunmuş 

olduğu nitelikli sonuçlar gibi konser organizasyonu 

için de aynı kaliteyi sağlayabilmektedir. Firmamız bu 

ayrıntıların tümü için programlı ve planlı bir çalışma 

gerçekleştirerek, aradığınız organizasyon kalitesini 

ve sorunsuz bir hizmet standardını size sunmakta ve 

bu sayede istediğiniz hedefe ulaşmamız için en doğru 

ortamı oluşturmaktadır.

Akıllardan Silinmeyecek Bir Festival 
Organizasyonu

• Alan • Sahne • Mekan • Kulis • Dağıtım • Bilet • Organizasyon •  Görevlendirme 
• Güvenlik • Temizlik • Konaklama ve ağırlama hizmetleri 

Tanıtım, reklam ve medya düzenlemeleri gibi birçok ayrıntı bulunmaktadır. 

 
Konser Organizasyonu İçin Sadece Bize 
Güvenmeniz Yeter

 

Bu etkinlikler genel anlamı ile birlikte organizasyon adına alırken, bu etkinlikler 

sırasında en önemli çalışma festival organizasyonu olmaktadır. Ülkemizin birçok 

farklı kentinde uzun yıllardan bu yana gerçekleştiren profesyonel festival etkinlikleri 

gibi siz de kendi kentinizde veya kendi sektörünüzde insanları bir araya getirmek, 

daha büyük reklam çalışmaları sağlayabilmek ve çok daha büyük bir zümreye hitap 

edebilmek için festival düzenleme yolunu tercih edebilirsiniz.
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Kalitemizin 
Referans Listesi
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Dikkatleri
Üzerinize Çekin

Uzun yıllar önce çıktığımız bu yolculukta gelişen ve 
değişen teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak 
siz değeli müşterilerimize her zaman en iyi ürünleri en 

ucuza geliştirmek ve ticari ahlakı ilke edinerek tecrübeli destek 
ekibimizle yolumuza devam etmekteyiz.

Sağlıklı bir satış sonrası hizmet sunmak için müşteriyi anlayarak 
onunla empati kurmak ve müşteride güven hissini oluşturarak, 
tüm sorulara cevap bulunacağı hissini yaratmak oldukça önem 

taşımaktadır. İşte bu bilinçle hareket ettiğimiz bu yolda, sorunlarınıza 
çözüm bulan ve gerektiği zaman gerektiği desteği alabilen müşterilerin 
kalıcı müşterilerimize dönüştürmek en büyük arzumuzdur.

 Satış Sonrası Hizmetler

• AKTÜRK GROUP – MAHBUBA (Aktürk Sağ. Gıda Elektr. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.) 
• AREL (Arel Arçağ Elektrik Mak. San. Tic. Ltd.)
• BAYKAL MAKİNE ( Baykal Makine San. Ve Tic. A.Ş.)
• BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı )
• BİLEŞİM FUARCILIK (Bileşim Yayıncılık Fuarcılık ve Tanıtım Hiz. San. Ve Tic A.Ş) 
• BORDA (Borda Teknoloji Bilişim A.Ş)
• DOĞANLAR KURUYEMİŞ (Doğanlar Gıda Tur. İnş. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti.)
• EKTAM MAKİNE (Ektam Makine San. Ve Tic. A.Ş )
• ESENYURT BELEDİYESİ 
• HİDRO – TEK (Hidro-Tek Hidrolik Pnömatik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.)
• OMRON (Hatel Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.)
• İMS POLYMERS (İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş.)
• İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 
• İBB - İSPER A.Ş (İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.) 
• İBB - KÜLTÜR AŞ (İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.) 
• İSAC (İstanbul Sensörler Algılayıcı Cihazlar) 
• JANSEN (Jansen Poultry Equipment)
• KLUBER (Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
• LOTUS (Lotus İhracat İthalat Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.)
• MARKA LED (Marka Led Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.)
• MAVITEC-MEYN-KROMEKA (Mavitec Gıda Mak. Geri Dön. Sis. Ekip. San. Tic. A.Ş.)
• NOVATEM MAKİNE (Novatem Mühendislik Proje Mak. San Tic. A.Ş.)
• OMNİS KOMPOZİT (Omnis Kompozit San. Ve Tic. Ltd. Şti.)
• OMRON ( Hatel Elektronik San. Tic. Ltd.Şti.)
• OPTİMUS (Optimus Doruk Elektrik Elektronik Otomasyon San. Tic. A.Ş.)
• ÖZ AK ALÜMİNYUM (Öz Ak Alüminyum Mefr. Ev. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.)
• PANASONIC (Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific)
• PANDORA PLASTİK (Pandora Plastik San. Ve Tic. A.Ş.)
• SEDEFSAN AMBALAJ (Sedefsan Mat Gıda Mad Amb. san ve Tic. Ltd. Şti.)
• ŞOK KUMAŞÇILIK (Şok Kumaşçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.)
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