
No 
Име на изложението/ търговската 

мисия 
Сектор 

Дати на 

изложението 

Дати на търговската 

мисия 

Краен срок за 

заявка на 

участие 

Град 
Допустими 

кандидати 

1 

Animal Antalya - 5-то международно 

изложение за животновъдство и 

млекопреработване 

http://www.animallantalya.com/eng/  

Животни, 

животновъдство, 

ветеринарна дейност 

25-28 октомври 

2017 

24 октомври: 

пристигане, 25 

октомври: B2B 

срещи, 26 октомври: 

посещение на 

изложението, 27 

октомври: отпътуване  

20 октомври 

2017 
Анталя Фирми 

2 

Home & Tex – изложение за 

домашен текстил и декорация 

http://cnrhometex.com/index.aspx?ln=2  

Домашен текстил и 

декорация 

25-28 октомври 

2017 

24 октомври: 

пристигане, 25 

октомври: B2B 

срещи, 26 октомври: 

посещение на 

изложението, 27 

октомври: отпътуване 

20 октомври 

2017 
Истанбул Фирми 

3 

FOOD-TECH EURASIA 2017 – 12-то 

изложение за технологии в 

хранително-вкусовата 

промишленост 

http://foodtecheurasia.com/en/  

Технологии за 

производство на 

храни и напитки 

25-28 октомври 

2017 

24 октомври: 

пристигане, 25 

октомври: B2B 

срещи, 26 октомври: 

посещение на 

изложението, 27 

октомври: отпътуване 

21 октомври 

2017 
Истанбул Фирми 

4 

PETZOO Türkiye 

6-то международно изложение за 

доставчици на продукти, материали 

и аксесоари за домашни любимци 

http://ifm.com.tr/expo-calendar-

2017/?lang=en  

Продукти, материали 

и аксесоари за 

домашни любимци 

26-29 октомври 

2017 

25 октомври: 

пристигане, 26 

октомври: B2B 

срещи/посещение на 

изложението, 27 

октомври: посещение 

на изложението, 28 

октомври: отпътуване 

23 октомври 

2017 
Истанбул Фирми 

http://www.animallantalya.com/eng/
http://cnrhometex.com/index.aspx?ln=2
http://foodtecheurasia.com/en/
http://ifm.com.tr/expo-calendar-2017/?lang=en
http://ifm.com.tr/expo-calendar-2017/?lang=en


5 

11-то международно изложение за 

земеделие, храни и животновъдство 

– гр. Маниса 

http://www.snsfuarcilik.com.tr/fair-

detail.aspx?f=5  

Селско стопанство и 

храни 

02-05 ноември 

2017 

1 ноември: 

пристигане, 2 

ноември: B2B срещи, 

3 ноември: 

посещение на 

изложението, 4 

ноември: отпътуване 

27 октомври 

2017 
Маниса Фирми 

6 

Adana Tarım – 11-то изложение за 

земеделие, животновъдство, 

отглеждане на кокошки и млечна 

промишленост 

http://adanatarimfuari.com/en/  

Земеделие и 

животновъдство 

8-12 ноември 

2017 

7 ноември: 

пристигане, 8 

ноември: B2B срещи, 

9 ноември: 

посещение на 

изложението, 10 

ноември: отпътуване  

29 октомври 

2017 
Адана Фирми 

7 

SİRHA-İSTANBUL 2017 

Изложение за храни, оборудване и 

услуги в хотелиерството, 

ресторантьорството и кетъринга 

http://www.sirha-istanbul.com/  

Храни, оборудване и 

услуги в 

хотелиерството, 

ресторантьорството и 

кетъринга 

16-18 ноември 

2017 

15 ноември: 

пристигане, 16 

ноември: B2B срещи, 

17 ноември: 

посещение на 

изложението, 18 

ноември: отпътуване  

3 ноември 2017 Истанбул Фирми 

8 

NFV EXCO 2017 - Изложение за 

ядки с черупки, плодове и 

зеленчуци, логистика и технологии в 

бранша 

http://nfvexco.com/dried/eng/  

 

Ядки, плодове и 

зеленчуци 

21-22 ноември 

2017 

20 ноември: 

пристигане, 21 

ноември: B2B срещи, 

22 ноември: 

посещение на 

изложението, 23 

ноември: отпътуване  

14 ноември 

2017 
Истанбул Фирми 

9 

HPKON 2017 

Конгрес и изложение за хидравлика 

и пневматика 

http://hpkon.org/  

Хидравлика и 

пневматика 

22-25 ноември 

2017 

21 ноември: 

пристигане, 22 

ноември: B2B срещи, 

23 ноември: 

посещение на 

изложението, 24 

ноември: отпътуване  

10 ноември 

2017 
Измир Фирми 

http://www.snsfuarcilik.com.tr/fair-detail.aspx?f=5
http://www.snsfuarcilik.com.tr/fair-detail.aspx?f=5
http://adanatarimfuari.com/en/
http://www.sirha-istanbul.com/
http://nfvexco.com/dried/eng/
http://hpkon.org/


10 
Халал експо 

http://www.helalexpo.com.tr/?lang=en  

Халал храни, халал 

туризъм, халал 

финанси, халал 

текстил 

23-25 ноември 

2017 

22 ноември: 

пристигане, 23 

ноември: B2B срещи, 

24 ноември: 

посещение на 

изложението, 25 

ноември: отпътуване 

13 ноември 

2017 
Истанбул 

Фирми, 

асоциации и 

институции 

 

11 

9.Flower Show İstanbul 2017 

Евроазиатско изложение за растения 

http://www.flowershow.com.tr/?dil=en  

Растения, пейзажно 

оформление и 

свързани индустрии 

23-25 ноември 

2017 

22 ноември: 

пристигане, 23 

ноември: участие в 

конгреса, B2B срещи, 

24 ноември: 

посещение на 

изложението, 25 

ноември: отпътуване  

10 ноември 

2017 
Истанбул Фирми 

12 

9-то изложение за технологии за 

обработка на ламарини – гр. Бурса 

http://bursametalisleme.com/en/  

 

Технологии за 

обработка на 

ламарини 

30 ноември - 3 

декември 2017 

29 ноември: 

пристигане, 30 

ноември: B2B срещи, 

1 декември: 

посещение на 

изложението, 2 

декември: отпътуване 

17 ноември 

2017 
Бурса Фирми 

13 

15-то изложение за автоматизация – 

гр. Бурса 

http://bursaotomasyonfuari.com/  

Машинна 

автоматизация 

30 ноември - 3 

декември 2017 

29 ноември: 

пристигане, 30 

ноември : B2B срещи, 

1 декември: 

посещение на 

изложението, 2 

декември: отпътуване  

17 ноември 

2017 
Бурса Фирми 

14 

SILMO ISTANBUL Международно 

изложение за оптика 

http://www.silmoistanbul.com/  

Оптика, прецизна 

механика, лазери 

30 ноември - 3 

декември 2017 

29 ноември: 

пристигане, 30 

ноември: участие в 

конгреса, B2B срещи, 

01 декември: 

посещение на 

22 ноември 

2017 
Истанбул Фирми 

http://www.helalexpo.com.tr/?lang=en
http://www.flowershow.com.tr/?dil=en
http://bursametalisleme.com/en/
http://bursaotomasyonfuari.com/
http://www.silmoistanbul.com/


изложението, 02 

декември: отпътуване 

15 

Fespa Eurasia – Изложение за цифров 

печат, ситопечат, текстилен печат и 

индустриална реклама 

https://eurasia.fespa.com/  

 

Цифров печат, 

ситопечат, текстилен 

печат и индустриална 

реклама 

7-10 декември 

2017 

06 декември: 

пристигане, 07 

декември: B2B 

срещи, 08 декември: 

посещение на 

изложението, 09 

декември: отпътуване 

28 ноември 

2017 
Истанбул Фирми 

16 

Gapshoes 26-то международно 

изложение за обувната 

промишленост  

http://akort.com/en/main  

Обувки, чехли, 

сандали и продукти 

за обувната 

индустрия  

13-16 декември 

2017 

12 декември: 

пристигане, 13 

декември: B2B 

срещи, 14 декември: 

посещение на 

изложението, 15 

декември: отпътуване  

1 декември 

2017 
Газиантеп Фирми 

17 

HEFI  1-во изложение за битова 

електроника 

http://ifm.com.tr/expo-calendar-

2017/?lang=en  

Битова електроника 
21-24 декември 

2017 

20 декември: 

пристигане, 21 

декември: B2B 

срещи, 22 

декември:посещение 

на изложението, 23 

декември: отпътуване  

8 декември 

2017 
Истанбул Фирми 

18 

ARÜSDER  - 4-то изложение за 

оборудване за тежкотоварни 

автомобили 

http://www.fuarplus.com/-

Ar%C3%BCsder-2017---

Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-

Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-

2017-/en/detail/fuar/86660/7  

Ремаркета, 

полуремаркета, 

кранове, цистерни, 

резервоари 

22-25 ноември 

2017 
21 - 24 ноември 2017 3 ноември 2017 Истанбул Фирми 

https://eurasia.fespa.com/
http://akort.com/en/main
http://ifm.com.tr/expo-calendar-2017/?lang=en
http://ifm.com.tr/expo-calendar-2017/?lang=en
http://www.fuarplus.com/-Ar%C3%BCsder-2017---Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-2017-/en/detail/fuar/86660/7
http://www.fuarplus.com/-Ar%C3%BCsder-2017---Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-2017-/en/detail/fuar/86660/7
http://www.fuarplus.com/-Ar%C3%BCsder-2017---Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-2017-/en/detail/fuar/86660/7
http://www.fuarplus.com/-Ar%C3%BCsder-2017---Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-2017-/en/detail/fuar/86660/7
http://www.fuarplus.com/-Ar%C3%BCsder-2017---Ara%C3%A7%C3%BCst%C3%BC-Ekipmanlar%C4%B1-Fuar%C4%B1-2017-/en/detail/fuar/86660/7


19 

Samsun Food 2017 – изложение за 

храни, напитки, технологии, 

опаковане и логистика 

http://gidafuarisamsun.com/  

Храни и напитки 
23-26 ноември 

2017 
22 - 25 ноември 2017 8 ноември 2017 Самсун Фирми 

20 

16-то международно изложение за 

металообработващи машини и 

технологии – Бурса 2017 

http://bursametalisleme.com/en/  

Машини и 

технологии за 

обработка на метал, 

заваряване, 

технологии за рязане 

и пробиване, ръчни 

инструменти, 

пневматика и 

хидравлика 

29 ноември - 2 

декември 2017 

29 ноември - 02 

декември 2017  

10 ноември 

2017 
Бурса Фирми 

21 

Growtech Eurasia 2017 – 17-то 

международно изложение за 

оранжерии, земеделско оборудване и 

технологии  

https://www.growtech.com.tr/  

 

Оранжерии, 

Земеделско 

оборудване и 

технологии  

29 ноември - 2  

декември 2017 

28 ноември - 01 

декември 2017  

10 ноември 

2017 
Анталя Фирми 

22 

Plast Eurasia İstanbul 2017- 27-мо 

международно изложение за 

пластмасовата индустрия  

http://plasteurasia.com/en/  

Пластмаса 
6-9  декември 

2017 
5 - 8 декември 2017  

17 ноември 

2017 
Истанбул Фирми 

 

http://gidafuarisamsun.com/
http://bursametalisleme.com/en/
https://www.growtech.com.tr/
http://plasteurasia.com/en/

