About You

Hakkınızda

What is your primary job function?

İş yerinizdeki göreviniz

[ ] Management
[ ] Purchasing
[ ] Engineering /Production
[ ] Maintenance
[ ] R&D / Quality Control
[ ] Marketing - Sales
[ ] Finance / Accounting
[ ] Academician / Student
[ ] Other (please specify)
........................................................
........................................................

[ ] Yönetim
[ ] Satınalma
[ ] Mühendislik / Üretim
[ ] Bakım – Teknik Destek
[ ] Ar-Ge /Kalite Kontrol
[ ] Pazarlama / Satış
[ ] Finans / Muhasebe
[ ] Akademisyen / Öğrenci
[ ] Diğer (lütfen belirtiniz)
........................................................
........................................................

What are the main purposes of your
visit?

Fuarı ziyaret etmekteki amacınız
ne(ler)dir?

[ ] To gather general market / product
information
[ ] To study new products / technologies
[ ] To buy new products / services
[ ] To maintain existing business relations
[ ] To establish new business contacts
[ ] To observe competitors
[ ] Personal interest

[ ] Ürün ve pazar hakkında bilgi almak
[ ] Yeni ürün ve teknolojiler hakkında
bilgi almak
[ ] Yeni ürün ve hizmet satın almak
[ ] Varolan iş bağlantılarını sürdürmek
[ ] Yeni iş bağlantıları kurmak
[ ] Rakip firmaları takip etmek
[ ] Şahsi ilgi

How did you find out about this
exhibition?

ANKIROS / ANNOFER 2018'den
nasıl haberdar oldunuz?

[ ] Direct mail invitation from the
organizer
[ ] Invitation from organizer
[ ] Invitation from exhibitor
[ ] Recommendation from related
associations
[ ] Show website
[ ] Magazine advertisement / Editorials /
Reports
[ ] Social Media

[ ] Organizatörden gelen e-davetiye
[ ] Organizatörden gelen davetiye
[ ] Katılımcıdan gelen davetiye
[ ] Sektör derneklerinden gelen
davetiye
[ ] Fuarın web sitesi
[ ] Dergi / Gazete reklamları
[ ] Sosyal Medya

You are invited by
Dear Exhibitor, you can write your company's name and your stand number in this box.
Sayın Katılımcımız, bu kutucuğa firmanızın ismini ve stand numaranızı yazabilirsiniz.

Visitor's Invitation
Ziyaretçi Davetiyesi
Visiting Hours / Ziyaret Saatleri: 09:30-18:30

Transportation to ANKIROS /
ANNOFER / TURKCAST

ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST'a Ulaşım

Via Metrobus (Suggested): The easiest
way to reach fair ground, the Metrobus operates
from Sogutlucesme to TUYAP Fair and Congress
Center. You may use the Söğütlüçeşme Zincirlikuyu - Cevizlibağ - Avcılar – Tüyap and 42
other metrobus stations on route which is
parallel to D100 (E5) highway for 52 km.

Metrobüs ile (Önerilen): Anadolu Yakasında
Kadıköy Söğütlüçeşme ile Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezinde arasında çalışan Metrobüs sistemini
kullanarak fuar alanına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

You can reach the fair ground via Metrobus from
Söğütlüçeşme without any additional tickets by
using Zincirlikuyu (34BZ), Cevizlibağ (34C),
Avcılar (34B) and Söğütlüçeşme (34G) routes.

By Car: TUYAP Fair and Congress Center is
located at E-5 Büyükçekmece direction. You
need to follow the Trans-European Motorway
(TEM) through the Mahmutbey Turnpike and take
the Bahçeşehir-Avcılar exit. If you continue
towards Avcılar, you will merge with the E5
expressway after 2 km by taking the
Büyükçekmece exit. Then you will reach the
TUYAP Fair and Convention Center in 3 km.

Via Marmaray: You can use Marmaray from
Üsküdar Station (Anatolian Side) to Kazlıçeşme
Station and than you can get metrobus from
Cevizlibağ and Zeytinburnu metrobus stations via
IETT ring tour to reach the fair ground.
*Please visit fair web pages for updated
service hours.

D100 (e5) karayoluna paralel 52 km lik bir hat
üstünde Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu Cevizlibağ - Avcılar - Tüyap ana duraklarının yanı
sıra 42 farklı noktadan Metrobüse binebilirsiniz.
Metrobüs hattı, Zincirlikuyu (34BZ), Cevizlibağ
(34C), Avcılar (34B) ve Söğütlüçeşme (34G)
üzerinden fuar alanına kadar ulaşmaktadır.

Araç ile: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E-5
Büyükçekmece istikametinde bulunmaktadır.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne, TEM otoyolu
Edirne istikametinde, Avcılar – Bahçeşehir
çıkışından E-5'e bağlanarak, Hadımköy –
Büyükçekmece çıkışından ulaşabilirsiniz.
Marmaray ile: Anadolu yakasında
Üsküdar'dan Marmaray'ı kullanan ziyaretçiler;
Kazlıçeşme durağında inerek İETT ring seferleri
ile Cevizlibağ ve Zeytinburnu metrobüs
istasyonlarına ulaşarak metrobüs aktarması ile
fuar alanına ulaşabilirler.
*Güncel servis saatlerine fuar web
sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Free Shuttle Services / Ücretsiz Servis Saatleri
Bakırköy Seabus Port / Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesi
25-27 Oct. / Ekim - Dep./Kalkış: 09:30, 10:30, 11:15, 12:30 - Ret./Dönüş: 16:00, 17:00, 18:00, 18:45

25-27 October / Ekim

TÜYAP Fair and Congress Center / TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

İSTANBUL-TURKEY
www.ankiros.com

CONCURRENT CONGRESSES / EŞ ZAMANLI KONGRELER
10th International Foundry Congress
10. Uluslararası Döküm Kongresi
Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association
TÜDÖKSAD Organizasyonu
th

19 International Metallurgy & Materials Congress
19. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
Organized by the UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials Engineers
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Organizasyonu

Supporters
Destekleyenler

In Front of Taksim AKM (Atatürk Cultural Center) / Taksim AKM Önünden
25-27 Oct. / Ekim - Departure / Kalkış: 08:30 - Return / Dönüş: 18:30
Atatürk Airport Domestic and Int.Arrival / Atatürk Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Geliş
25-27 Oct. / Ekim - Dep./Kalkış: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 - Ret./Dönüş: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Yıldız Technical University Davutpasa Campus, Metallurgical Engineering Department
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
25-26 October / Ekim - Departure / Kalkış: 08:30 - Return / Dönüş: 18:30

We are looking forward to seeing you in our stand
Sizi standımızı ziyarete bekliyoruz

Organizer
Organizatör

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad.
6/2 06680 Çankaya,
Ankara - TURKEY
Phone: +90 (312) 439 6792
Fax: +90 (312) 439 6766
info@ankiros.com

I.T.U Maslak Campus, Metallurgical Eng. Dept. / İ.T.Ü Maslak Kampüsü, Met. ve Malz. Müh.Bl.
25-26 October / Ekim - Departure / Kalkış: 08:30 - Return / Dönüş: 18:30
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR
VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

YOU ARE INVITED TO THE
GLOBAL INTEGRATION OF
METALS;
ANKIROS/ANNOFER 2018!

METALURJİ SEKTÖRÜNÜN
DEV BULUŞMASINA
DAVETLİSİNİZ;
ANKIROS/ANNOFER 2018!

Please fill out the form or attach your business card
Lütfen formu doldurunuz ya da kartvizitinizi bırakınız
Company Name / Şirket Adı
Name, Surname / Adı, Soyadı
Title / Unvan
E-mail / E-posta

With a global reputation as one of the biggest metallurgy
event of 2018, the ANKIROS / ANNOFER 2018 trade fairs
are a high-level gathering place for professionals, deal
makers and experts in the foundry, steel and non-ferrous
metals industries. This unique business and networking
platform will open its doors to showcase all the new
technologies in the metallurgy industry at Tuyap Fair and
Convention Center on 25-27 October 2018.
By expanding its exhibitor profile each year, ANKIROS /
ANNOFER has enhanced its reputation and is recognized
as a major event for its visitors to discover state of the art
solutions for all related metal industries.
Visiting ANKIROS/ ANNOFER 2018 is the most efficient
way to reach the leading producers, suppliers and
professionals of the metallurgy industry which will present
unique business opportunities.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından organize
edilen 2018 yılının en büyük metalurji buluşmalarından olan
ANKIROS / ANNOFER 2018 ihtisas fuarları yine tüm demirçelik, döküm ve demir dışı metaller sektörlerini bir araya
getiriyor. Metalurji sektöründe yaşanan tüm teknolojik
gelişmeleri aynı çatı altında bulabileceğiniz bu eşsiz platform
25-27 Ekim 2018' de kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi'nde tüm katılımcı ve ziyaretçilerine açıyor.
Katılımcı profilini, sürekli genişleterek, her düzenlendiği yıl
metalurji sektöründe itibarını arttırmaya devam eden
ANKIROS / ANNOFER Fuarları, ilgili tüm sanayi dalları için
etkili ve kalıcı çözümler sunarak ziyaretçileri için vazgeçilmez
bir iş platformu haline geldi.
Dünyanın ve ülkemizin önde gelen üreticilerine,
tedarikçilerine ve metalurji sektörü profesyonellerine
ulaşmanın zaman ve maliyet açısından en elverişli yolu olan
ANKIROS/ANNOFER 2018, ziyaretçilerine ve katılımcılarına
eşsiz iş imkanları sunuyor.

Visitor Profile

Ziyaretçi Profili

The utilizing and trading companies of all sorts of
Machinery, Equipment and Consumables for Foundries,
Iron – Steel Facilities, Rolling Plants, Non-Ferrous Metals
and Steel Production, Forging, Machinery Production,
Industrial Furnaces, Refractories and Firing System,
Recycling and all Companies works in the Metallurgy
Industry should visit ANKIROS / ANNOFER 2018 Trade
Fairs.

Dökümhaneler, Demir – Çelik Tesisleri, Haddehaneler,
Demirdışı Metaller ve Çelik üretiminde kullanılan her türlü
Makina, Ekipman ve Sarf Malzeme kullananlar ve ticaretini
yapanlar, Dövmeciler, Makina İmalathaneleri, Endüstriyel
Fırın kullananlar, Refrakter ve Yakma Sistemi Kullananlar,
Geri Dönüşüm Firmaları ve Metalurji ile ilgili tüm firmalar
ANKIROS / ANNOFER 2018 fuarlarını mutlaka ziyaret
etmelidir.

The visitors from industries such as Automotive, White
Goods, Defense, Heavy Machinery, Agricultural
Machinery, Heavy Construction Equipment, Recycling,
Energy, Petro Chemistry, Cement, Ship Building, Aviation
that use refractories, firing systems and furnaces will be
visiting ANKIROS / ANNOFER 2018. Also for all the
casting products they will visit the largest Foundry
Products Trade Fair; TURKCAST 2018.

Başta Otomotiv Yan Sanayi, Beyaz Eşya, Savunma
Sanayi, her türlü Ağır Sanayi ve Tarım Makinaları, İş ve
İnşaat Makinaları, Geri Dönüşüm, Enerji, Petrokimya,
Çimento, Gemicilik ve Havacılık sektörlerinden olmak
üzere birçok sektörden refrakter, yakma sistemleri, fırın
kullanan firmalar; hem ihtiyaç duydukları malzemeleri
tedarik etmek için tüm alternatifleri bir arada görebilir hem
de tüm döküm ihtiyaçları için aynı yer ve zamanda
gerçekleşecek olan Avrasya'nın en büyük döküm ürünleri
fuarı, TURKCAST 2018 fuarını ziyaret edebilirler.

Address / Adres
City / Şehir

Country / Ülke

Phone / Telefon

Fax / Faks

Please check the appropriate boxes.

Lütfen size uygun seçenekleri işaretleyin.

About Your Company

Şirketiniz Hakkında

What is the nature of your business?
[ ] Manufacturer / Producer
[ ] Distributor / Representative
[ ] Trader / Importer & Exporter, Wholesaler
[ ] Service
[ ] Other (please specify)
........................................................
........................................................

İşinizin niteliği
[ ] Üretici
[ ] Distributör / Temsilci
[ ] İthalatçı & İhracatçı, Toptancı
[ ] Hizmet Sektörü
[ ] Diğer (lütfen belirtiniz)
........................................................
........................................................

In which industry segment does your
company operate?
[ ] Iron-Steel
[ ] Non-Ferrous
[ ] Foundry
[ ] Other (please specify)
........................................................
........................................................

İşinizin iştigal konusu nedir?
[ ] Demir-Çelik
[ ] Demirdışı Metal
[ ] Döküm
[ ] Diğer (lütfen belirtiniz)
........................................................
........................................................

Which production category best
describes your company?
[ ] Integrated Mill
[ ] EAF
[ ] Rolling Mill
[ ] Foundry
[ ] Forging
[ ] Heat Treatment
[ ] Other (please specify)
........................................................
........................................................

Üretim tipi
[ ] Entegre tesis
[ ] Ark ocaklı tesis
[ ] Haddehane
[ ] Dökümhane
[ ] Dövme
[ ] Isıl işlem
[ ] Diğer (lütfen belirtiniz)
........................................................
........................................................

Have you visited the exhibition before?
[ ] Yes
[ ] No

Fuarı daha once ziyaret ettiniz mi?
[ ] Evet
[ ] Hayır

Where would you like next fair to be
organized?
[ ] Istanbul
[ ] Izmir

Bir sonraki fuarın nerede organize
edilmesini istersiniz?
[ ] İstanbul
[ ] İzmir

Continued on the back

Devamı arka sayfada

