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HOTEL-TECH 2022
Otel Teknik fuarımızı, kısa birkaç gün 
içerisine sığdırmamızın uzun soluklu bir 
geçmişi var. Yıllardır bunun için uğraş 
veriyoruz…   

HOTEL-TECH Antalya Fuarı uluslararası 
profesyonel katılımcılarının trendleri 
belirleyen ürün yelpazesinde, tüm 
ihtiyaçlarınıza cevap verecek en yeni 
tasarımlarını görebileceksiniz.

NEDEN
KATILMALISINIZ?

Sektörünüzle doğrudan ilgili firmalarla tanışarak yüz 
yüze görüşme ve iş bağlantıları sağlama fırsatı 
yakalayın.

Ürün ve hizmetlerinizi sergileyerek rakiplerinizin bir 
adım önüne geçin.

Satış olanakları yaratın.

Firmanızı tanıtmak ve daha fazla potansiyel müşteriye 
ulaşmak için fuar öncesinde, süresince ve sonrasında 
yürütülen pazarlama çalışmalarından yararlanın.

Ulusal ve uluslararası pazarda marka bilinirliğinizi 
artırın.

Sipariş taleplerine cevap verin.   

YENİ PAZARLARA
GİRİŞ
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KATILIMCI PROFİLİZİYARETÇİ PROFİLİ
• Teknik malzeme ve ekipmanlar
• Arıtma ve atık su sistemleri
• Hidrofor sistemleri, Yumuşatma ve Ozmoz Sistemi
• Aydınlatma ürünleri
• Kapı pencere, balkon, panjur, merdiven, korkuluk
• Baca sistemleri, şömine- barbekü
• Islak hacim ekipmanları
• Çatı, tavan ve cephe sistemleri
• Boya ve duvar kağıtları, zemin kaplama, çatı, cephe 
kaplama sistemleri
• Enerji ve elektrik sistemleri, jeneratörler, 
• İklimlendirme, havalandırma, ısıtma ve soğutma 
sistemleri, 
• Sıhhi tesisat malzemeleri, 
• Yalıtım ve izolasyon malzemeleri, yapı kimyasalları, 
• Otomasyon ve ölçme sistemleri,
• Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri
• Müzik sistemleri, TV uydu, internet sistemleri, telefon 
ve santral sistemleri, 
• Otopark sistemleri, personel malzemeleri, zaman 
kontrol sistemleri, 
• Güvenlik ve yangın güvenliği sistemleri, yön ve işaret 
levhaları  
• Havuz uygulamaları, havuz ekipmanları, havuz 
aksesuarları, havuz kimyasalları, sauna ve ekipmanları
• Bahçe aksesuarları , bahçe bakım malzemeleri ve 
makineleri, 
• Şemsiye – tente - membran, 
• Çit sistemleri, 
• Peyzaj, çim uygulamaları ve hizmetlerini veren firma 
ve kuruluşlar

NEDEN
ZİYARET ETMELİSİNİZ?
Otelinde tadilat ve yenileme yapmak isteyen 
ya da otelinin görünümünü değiştirmek 
isteyen; 

Otel Sahipleri, Otel Genel Müdürleri, Otel 
Teknik Müdürleri, Makine Mühendisleri, 
Elektrik Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, 
Çevre Mühendisleri ve Sektör 
Profesyonellerini, 

Anfaş tecrübesi ile kendileri için yenilikçi 
ürünler ve hizmetler sunan firmalarla bir 
araya getiriyor.
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HOTEL-TECH Antalya;  
Anfaş’ın tanıtım gücü ve reklam kampanyaları 

ile konusunda Türkiye’nin en etkili 
organizasyonu olmaya adaydır. 

“BU FUAR 5174 SAYILI  KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR” 

60.000 m2 Alan

15 Toplantı &
Konferans Salonu

Havaalanına
10dk Mesafe

Soğucaksu Mah. 25001 Sk. No:1/4 Aksu / Antalya

anfas.com.tr

Sizleri Buluşturuyoruz...
Anfaş  olarak 28 yılın tecrübesi ile katılımcı ve ziyaretçilerimizin ne beklediğini 
anlıyor ve biliyoruz. 
   
Katılımcı firma ve kuruluşlarımızın çeşitliliği,   kalitesi, yetenekleri ve başarısı 
bunun en güzel göstergesidir. 


