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Hindistan Oyuncak Fuarı 

–  Perakendeciler 
–  Toptancılar 
–  Üreticiler 
–  E-ticaret platformları 
–  İthalatçılar 
–  Firma şubeleri 
–  Süpermarket ve mağazalar 
–  İhracatçı 
–  Kırtasiyeciler 
–  Ticari son tüketiciler 
–  Lisans kurumları 
–  Mobilyacılar 
–  Dernekler 
–  Basın 
–  Eğitim kurumları 

–  Hamile ve bebek büyüten kadınlar için ürünler 
–  Bebek ve yenidoğan ürünleri 
–  Çocuk giyim ve ayakkabı 
–  Çocuk mobilyası ve oyun sahası ekipmanı 
–  Yılbaşı, parti ve etkinlik süsleri ve aksesuarları 
–  Yaratıcı tasarım, kırtasiye ve okul ürünleri 
–  Oyuncak bebek ve pelüş ürünler 
–  Elektronik, mekanik ve aksiyon oyuncaklar, mültimedya 
–  Kutu oyunları, kitap ve eğitici oyunlar 
–  Model oyuncaklar, hobi ürünleri 
–  Dış spor ürünleri 
–  Ahşap oyuncaklar 
–  Puzzle, çocuk kitapları ve müziği 
–  Elişi ve hediyelik eşya 
–  Denetleme ve sertifikasyon kurumları 

ZİYARETÇİ PROFİLİFUAR KAPSAMI

26 – 28 Eylül 2019 
Mumbai, Hindistan 

FUAR TARİHİ VE YERİ 

Katılımcı:  160 
Marka:  500+ 
Ziyaretçi:  5.356 
Sergi alanı:  8.100 m2 

2018 SAYILARI 

www.kidsindia.co.in 
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ORGANİZATÖR 

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 



§  Çocuk nüfusunun yüksek olmasından dolayı Hindistan 
oyuncak pazarı dünyanın en hızlı büyüyenlerden 

§  Sosyo-ekonomik seviyenin yükselmesiyle birlikte pahalı 
ve kaliteli oyuncaklar daha çok ilgi görmeye başladı. 

§  E-ticaret kanallarının artmasından dolayı ürünlere 
ulaşımın daha kolay olması 

§  Gelir düzeyi ve satın alma gücü yükselen Hindistan orta 
sınıfının oyuncaklara daha çok para harcıyor olması 

ü  Hindistan’ın en büyük oyuncak fuarı olması 
ü  Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlardan biri olması: 0-14 

yaş arası 350+ milyon çocuk nüfusu 
ü  Aile başına ortalama çocuk sayısının düşmesinden 

dolayı daha kaliteli oyuncak arayışının artmış olması 
ü  Gelir düzeyi ve satın alma gücü yükselen Hindistan orta 

sınıfının oyuncaklara daha çok para harcıyor olması 
ü  Hindistan’da oyuna olan bakış açısının pozitif anlamda 

değişmesi ve toplumun kaliteye daha çok önem 
vermesi 

ü  E-ticaret kanallarının artmasından dolayı ürünlere 
ulaşımın daha kolay olması 

ü  Satın almacılarla iş kontratları yapmak için ideal ortam 
olması 

ü  Fuar sonrasında yapılan iş etkinlikleri düzenlenmesi, 
ü  Organizasyonun dünyanın 1 numaralı oyuncak fuarı 

organizatörü Spielwarenmesse tarafından yapılması 
ü  Fuarın yerel dernek ve bakanlıklar gibi tüm önemli 

kurumlar tarafından destekleniyor olması 
ü  Hindistan’ın, büyük satın alma yapan firmalara teşvik 

veriyor olması 
ü  Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesi. 

PAZARIN DURUMUNEDEN KATILMALISINIZ? ÜLKE PROFİLİ 
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Kaynak: Wikipedia, Worldbank 

Hindistan Oyuncak Fuarı 

www.kidsindia.co.in 

Resmi ad:  Hindistan 
Resmi dil:  Hintçe, İngilizce 
Başkent:  Yeni Delhi 
Nüfus (2018):  1,330 Milyar 
GSYİH (2018):  2,850 Trilyon USD 
Zaman dilimi:  UTC +5:30 
Para birimi:  Hint Rupisi (INR) 
Trafik akışı:  Sol 
Vize:  Evet 
Telefon kodu:  +91 
 



FUAR ALANI | Bombay Convention & Exhibition Centre TEKNİK BİLGİ 
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Toplam alan:  8.100 m2 

Otopark alanı:  2.000 araç 
Salon:  4 

Hindistan Oyuncak Fuarı 

www.kidsindia.co.in 



ü Ücretler bireysel katılım başvuruları için geçerlidir. 
ü World of Toys (WoT) pavilyonu ücretinde marketing paketi dahildir. 
ü  Tüm tutarlar EUR cinsindendir ve net rakamlardır. 
ü  Resmi şart ve koşullar için başvuru formu esas alınır. 

KATILIM ÜCRETLERİ 

20 m2 hazır stantlı katılım için: 
 
20 x 520 EUR   4.400,00 EUR 
Kayıt ücreti      150,00 EUR 
Vergi (%18)      819,00 EUR 
------------------------------------------- 
Toplam: 5.369,00 EUR 
 
 
Hesaplamlar bağlayıcı değildir, bilgilendirme 
amaçlı verilmiştir. 

ÖRNEK HESAPLAMA 
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World of Toys pavilyonu
Çıplak alan (min. 24 m2) 200 EUR/m2 

Hazır stant (min. 9 m2) 220 EUR/m2 

Kayıt ücreti + 150 EUR 

Yerel vergi (GST) + %18 

NOTLAR

DEVLETDESTEKLİ

Hindistan Oyuncak Fuarı 
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Fuar tanıtımı:  Ücretsiz 
Başvuru desteği:  Ücretsiz 
Vize mektubu:  15 €/kişi 
Seyahat planlama:  15 €/katılımcı 

 10 €/ziyaretçi 
Ek hizmet işlemleri:  25 €/katılımcı 

HİZMET BEDELLERİ 
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§  Nakliye/Lojistik:  Level Logistics 
§  Stant yapımı:  Kids India (Hindistsn) 

ü  Fuar tanıtımı ve başvuru desteği 
ü  Salon yerleştirme desteği 
ü  Seyahat planlaması 
ü  Vize başvuru desteği 
ü  Stant yapımı ve nakliye konusunda yönlendirme 
ü Devlet teşviğiyle ilgili yönlendirme 
ü  Fuar alanı reklam satışı desteği 
ü  Fuar yeri (stant) hizmetleriyle ilgili yönlendirme 

ÇÖZÜM ORTAKLARITEMSİLCİ HİZMETLERİ

o  Fuar bilgi dosyası 
o  Geçmiş fuar raporu 
o  Geçmiş fuar görüntüleri 
o  World of Toys pavilyonu 
o  Bireysel başvuru şartları ve formu 

FAYDALI LİNKLER

Fiyatlara KDV dahil değildir. 
Tüm hizmetler isteğe bağlıdır, ücretler 
temsilci tarafından talep edilir. 

Hindistan Oyuncak Fuarı 
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TEMSİLCİ KONUM 
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Spielwarenmesse eG  
Herderstraße 7 
90427 Nürnberg 
Almanya 
 
 
Tel:   +49 911 99813 - 0 
Faks: +49 911 8149905 
info@spielwarenmesse.de 
www.spielwarenmesse.de 

Feustel Fairs & Travel 
Hacımimi Mah., 
Kemeraltı Cad. 27 
Kitapçıbaşı İş Merkezi K.4 
34425 Beyoğlu, İstanbul 
 
Tel:  +90 212 2459600 
Faks:  +90 212 245 9605 
info@feustelfairs.com.tr 
www.feustelfairs.com.tr 

ORGANİZATÖR İLETİŞİMTEMSİLCİ İLETİŞİM
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