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İnsansız Araç Teknolojileri Ve Güvenliği Fuarı 

–  Emniyet teşkilatı (ör. trafik kontrol, gösteri-yürüyüş 
kontrol vs.)  

–  Silahlı kuvvetler, gizli görevliler (ör. kriminal savunma)  
–  Sınır/gümrük güvenliği, adalet görevlileri 
–  Bakanlıklar (ör. savunma, iç işleri) 
–  İtfaiye 
–  Orman görevlileri (ör. doğa ve çevre kontrolü) 
–  Sahil güvenlik (ör. sınır kontrolü) 
–  Enerji sektörü (ör. nükleer santral tesisi kontrolü) 
–  Özel tedarikçiler/firmalar 
–  Firma güvenliği (ör. casusluk kontrolü) 
–  Petrol/gaz firmaları (ör. rafineri tesisi kontrolü) 
–  Transport/Lojistik (ör. saha kontrolü) 
–  Araştırma birimleri 
–  Arama/Kurtarma teşkilatları 
–  Sivil toplum örgütleri (ör. Greenpeace)  

–  İnsansız sistemler 
–  İletişim, veri aktarımı, konum tespiti, bilgi işlem 
–  Çevresel koruma, elektronik çit 
–  Optik, optronik, aydınlatma 
–  Eğitim, hizmet 
–  Kaynak kullanımı 
–  Kriz yönetimi için teknik sistemler 
–  Analiz ekipmanı 
–  İHA savunma 
–  Aksesuar 
–  Uzman bilgi 

ZİYARETÇİ PROFİLİFUAR KAPSAMI

6 – 7 Mart 2019 
Nürnberg, Almanya 

FUAR TARİHİ VE YERİ 

Katılımcı:  24 
Ziyaretçi:  800 

2018 SAYILARI 

www.utsec.de 
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ORGANİZATÖR 

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ 
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§  2021 yılına kadar, dünya dron satış hacminin 12 Milyar 
$’ı aşması ön görülmekte, bu da 2016 yılı itibariyle yıllık 
ortalama %7.6’lık büyüme anlmanına gelmekte 

§  Bireysel dronlar 2021’ye kadar %31.3’lük büyümüyle 29 
Milyon adeti bulacak 

§  Ticari dronlar ise 2021’e kadar %51’lik büyümeyle 805 
bin adete ulaşacak 

§  Devlet dronları pazarının Milyar $’lık hacimlere ulaşması 
beklenmekte 

§  Sektörlere göre en büyük dron pazarları sırasıyla altyapı, 
tarım, ulaşım, güvenlik, medya ve eğlence, sigorta, 
telekomünikasyon ve madencilik 

ü  Enforce Tac fuarıyla paralel düzenleniyor olması 
ü  İnsansız hava-, kara- ve deniz araçları kullanımı ve 

güvenlikleriyle ilgili geniş çaplı sunumların olması 
ü  Etkinliğin, dünyanın en büyük 10 fuar şirketlerinden ve 

güvenlik konularındaki yüksek fuar deneyimi olan 
NürnbergMesse tarafından organize edilmesi 

ü  Almanya’nın yanı sıra Avrupa, Asya ve Amerika 
pazarlarından gelen ziyaretçilerin de buluşma noktası 
olması 

ü  Avrupa’nın en büyük ve deneyimli derneği UAV DACH 
ve tekno-pazarlama danışmanlık firmalarının fuarı 
destekleyenler arasında olması 

ü  Ücret-performans oranının çok avantajlı olması ve 
katılımcılara rahat kayıt olanakları sağlaması 

ü  Yeni pazarlar keşfetmek, rakipleri incelemek ve yeni iş 
bağlantıları kurmak için çok uygun platform olması 

ü  Yepyeni ürünlerinizi sergileyebileceğiniz, mevcut 
müşterilerinizle sadakati güçlendirebileceğiniz ve marka 
bilinirliğinizi arttırabileceğiniz mükemmel bir ortam 
olması. 

PAZARIN DURUMUNEDEN KATILMALISINIZ?

Resmi ad:  Almanya Fd. Cum. 
Resmi dil:  Almanca 
Başkent:  Berlin 
Nüfus (2016):  82.7 Milyon 
GSYİH (2016):  3.5 Trilyon USD 
Zaman dilimi:  UTC +1 
Para birimi:  Euro (EUR) 
Trafik akışı:  Sağ 
Vize:  Evet 
Telefon kodu:  +49 

ÜLKE PROFİLİ 

www.utsec.de 
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Kaynak: Wikipedia, Worldbank, Business Insider 



İnsansız Araç Teknolojileri Ve Güvenliği Fuarı 

FUAR ALANI | NürnbergMesse, Nürnberg 

Kapalı alan:  170,000 m2 

Açık alan:  50,000 m2 

Otopark alanı:  13,000 araç 
Salon adedi:  18 sergi 

   3 konferans 
U.T.SEC:  NCC West 

TEKNİK BİLGİ 

www.utsec.de 
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Kaynak: www.utsec.de 



ü  Fiyatlar bireysel katılım başvuruları için geçerlidir 
ü Her paket için farklı içerik mevcuttur, paket detaylarını bir sonraki sayfadaki linkten indirebilirsiniz 
ü  Tüm tutarlar EUR cinsindendir ve net rakamlardır. 
ü  Resmi şart ve koşullar için başvuru formu esas alınır. 

İnsansız Araç Teknolojileri Ve Güvenliği Fuarı 

KATILIM PAKETLERİ

Katılımcı alanı için:

§  Sergi alanında konumlandırma 
§  9 m2 yüksek kaliteli ada stant 
§  20 adet ziyaretçi bileti 
§  Online katalogda yer alma 

ÖRNEK PAKET İÇERİĞİ 
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Start-up alanı 1.990 EUR 

Katılımcı alanı 3.890 EUR 

Ana sponsorluk paketi 7.490 EUR 

Premium sponsorluk paketi 14.999 EUR 

www.utsec.de 

NOTLAR
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Fuar tanıtımı:  Ücretsiz 
Başvuru desteği:  Ücretsiz 
Vize desteği:  75 TL/kişi 
Seyahat planlama:  50 TL/katılımcı 

 50 TL/ziyaretçi 
Ek hizmet işlemleri:  100 TL/katılımcı 

HİZMET BEDELLERİ 

www.utsec.de 
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§  Nakliye/Lojistik:  Kühne+Nagel 
§  Stant yapımı:  Holtmann 
§  Stant hizmetleri*:  Business & Service   

ü  Fuar tanıtımı ve başvuru toplama 
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 
ü  Fuar yeri (stant) hizmetleriyle ilgili yönlendirme 

ÇÖZÜM ORTAKLARITEMSİLCİ HİZMETLERİ

o  Fuar broşürü + katılım paketleri: https://bit.ly/2Cajqgn 
o  Geçmiş fuar katılımcıları: https://bit.ly/2yw4tSu 
o  Geçmiş fuar raporu: https://bit.ly/2hoCJrd 
o  Başvuru formu: https://bit.ly/2xAu5f7 
o  Sergilenecek ürün kategorileri: https://bit.ly/2ORH1sN 

FAYDALI LİNKLER

Fiyatlara KDV dahil değildir. 
Ücretler temsilci tarafından talep edilir ve 
isteğe bağlıdır. *stant hostesi, ikram, çiçek, temizlik, stant kurulum/söküm vs. 
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TEMSİLCİ KONUM 

www.utsec.de 
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NürnbergMesse 
Messezentrum  
90471 Nürnberg 
Almanya 
 
 
 
Tel:  +49 9 11 86 06-80 00 
Faks:  +49 9 11 86 06-80 01 
www.nuernbergmesse.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


