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Sektörün lider
platformu
İnsan değerlidir - İstanbul 3. TOS+H EXPO Fuarı’nda
mükemmel atmosfer.

Dört gün boyunca bütün beklentileri 
karşılayan, iş güvenliği ve iş sağlığı 
sektörlerinde faaliyet göstermekte olan 119 
katılımcı firma üçüncü kez düzenlenen 
sektörün lider platformu TOS+H EXPO 
Fuarı için İstanbul’a geldi. 

6 – 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşen 3. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı 
Fuarı TOS+H EXPO için İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’ne 50 ülkeden 5.034 ihtisas 
ziyaretçisi geldi. Kişisel korunmanın, işyeri 
güvenliğinin ve işyeri sağlığının geliştirilmesi 
ile işyeri güvenlik yönetiminin giderek artan 
küresel önemi sayesinde ihtisas fuarı 
mükemmel bir konuma yerleşmiş bulunuyor. 

TOS+H EXPO, T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen IX. Uluslararası İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ile eş 
zamanlı gerçekleştirildi.

İlham verici sunumları ve yoğun tartışma 
panelleri ile yenilikçi ürünler, donanımlar ve 
hizmetlerine detaylı olarak bakıldığında, 
TOS+H EXPO Fuarı dinamik Türkiye 
Pazarı’nda iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda öncü etkinlik olduğunu 
kanıtladı.

3. TOS+H EXPO Fuarı’nın T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
IX. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi’nin ise T.C. Başbakanı Binali Yıldırım 
tarafından açılmış olması, bu iki etkinliğin 
birlikte ne denli önem kazanmış olduklarını 
gösteriyor.

Aşağıdaki kuruluşların değerli katkılarıyla:

TOS+H EXPO Fuarı’na üçüncü kez
katılıyoruz. Burada her seferinde
nokta atış şeklinde en yetkili ve
ilgili kişilerle ve müşterilerimizle
bir araya geliyoruz. TOS+H EXPO
sayesinde iş güvenliği ve sağlığı
sektörünün profesyonelleriyle çok
hızlı bir şekilde iletişim içerisindeyiz.
Fuarın merkezi konumu çok
önemli avantaj sağlıyor. TOS+H
EXPO 2018’de beklediğimizden
çok daha fazla ziyaretçimiz oldu.

Nurettin Demir, Dış Ticaret Müdürü,
Demir Makine  

  



ZİYARETÇİ PROFİLİ
TOS+H EXPO 2018 FUARI

İHTİSAS ZİYARETÇİLERİ

Sanayi

Kamu sektörü, kamu kuruluşu

Tedarikçiler

İşyeri hekimleri / iş güvenliği uzmanları 
için eğitim tesisleri

Ticaret sektörü

OSGB - Ortak sağlık güvenlik birimi

Hizmetler

Bakanlık

Mühendislik danışmanları

Bilim ve araştırma kurumları

İşyeri hekimliği ve işyerinde sağlık 
hizmetleri, seyahat hekimliği ve 
çevre hekimliği

Dernekler, kurumlar

 % 94  
Ziyaretçilerin % 94’ü

TOS+H EXPO
Fuarı’nın ziyaret 

edilmesini öneriyor.

HEDEF ZİYARETÇİ GRUPLARI

% 88 
İş güvenliği

% 43 
İş sağlığı % 19 

Hizmetler ve 
danışmanlıklar

% 11 
Basın /
Eğitim / 
Organizasyon

% 17 
Yazılım

% 43 
İşyeri 
güvenliği

İLGİ ALANLARI



“TOS+H EXPO 2018 sayesinde çok farklı firmalarla bir araya 
gelebilmek bizim için çok ilginç bir deneyim oldu. Çevre ülkelerden 
gelen müşteriler hem ufkumuzu genişletti, hem de Hindistan’da 
üretmekte olduğumuz ayakkabıların ulaşabileceği yeni pazarlar 
kazandırdı.”

Aditya Jajoo, ACME Universal Safezone 
9 Pvt. Ltd Kurumsal Satış Bölümü

“TOS+H EXPO’ya ikinci kez katılıyoruz. 
Fuar çok başarılı geçti. TOS+H EXPO’da 
ürünlerimizi iş sağlığı ve güvenliği sektörü 
ile ilgili yetkililere tanıtım fırsatımız oldu ve 
amacımıza ulaştık. Fuarı sektörün uzman 
kişileri ziyaret etmiştir. TOS+H EXPO 2018 
organizatörü ve ekibine çok teşekkür 
ederiz.”

Ahmet Bulut, BES Eldiven Firma
Sahibi

“Honeywell markasının 
bilinilirliği konusunda doğru 
geri bildirimleri TOS+H EXPO 
fuarı ziyaretçileri sayesinde 
geliştirdik. Yaratıcı ve yenilikçi 
ürünlerimizin tanıtımı için 
TOS+H EXPO uygun bir 
platform olmuştur.”

Timuçin Şentürk,  
Honeywell Pazarlama 

Yöneticisi

Merve Şener, 3M Turkey 
Pazarlama Koordinatörü

“Ziyaretçi sayısı ve kalitesi bizi çok mutlu 
etti. TOS+H EXPO’ya üçüncü kez 
katılıyoruz. Yeni ürünler ve demolarımızı 
göstermek için güzel bir platform olduğunu 
düşünüyoruz. Sektörde bu tarz çalışmaların 
devamını diler, desteklerinize teşekkür 
ederiz.”



119 KATILIMCI, 50 ÜLKEDEN 5.034 KAYITLI

İHTİSAS ZİYARETÇİSİ İLE

TOS+H EXPO 2018 FUARI’NDA BULUŞTU

Katılımcı geri bildirimi 
TOS+H EXPO 2018 Fuarı 
ihtisas ziyaretçileri

% 80  
Katılımcıların % 80’i fuar
ziyaretçilerinin yetkinliği

ve karar alma yetkisinden
memnun kaldı.

Fuar katılım amaç ve
hedefleri

% 74Satış kapatmaya hazırlanmak

% 90Mevcut iş ilişkilerini geliştirmek

 % 91Yeni ürünleri ve yeni gelişmeleri tanıtmak

Yeni iş ilişkileri kurmak

% 77Temsil edilmek, halkla ilişkiler, imaj sunumu

% 83Rakiplerin değerlendirilmesi

 % 92Ürünler hakkında bilgilendirme, ürün kullanım alanları

Deneyim alışverişinde bulunmak

% 79Pazar hakkında genel bir izlenim edinmek

 % 91

% 83



2022’DE
YENİ FUAR ALANI

İstanbul’un en büyük kongre merkezi olan 
İstanbul Kongre Merkezi (ICC), İstanbul’un 
en şık ve merkezi noktası olan Taksim, 
Nişantaşı semtindeki Kongre Vadisi’nde 
yer almaktadır. 8 kat ve 120.000 m²’lik 
alana sahip olan İstanbul Kongre 
Merkezi, ulusal ve uluslararası kongreler, 
konferanslar, sempozyumlar, şirket 
toplantıları, fuarlar, sergiler, konserler, 
müzikaller, tiyatro ve film galaları gibi her 
türlü sosyal, kültürel ve profesyonel 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

TOS+H EXPO B5 katında yer 
almaktadır!

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret 
ediniz:

www.toshexpo.com.tr



TOS+H EXPO 2022
YENİLİKLERİ

YENİ FUAR ALANI 
İstanbul’un en büyük kongre merkezi olan İstanbul Kongre Merkezi (ICC), 
İstanbul’un en şık ve merkezi noktası olan Taksim - Nişantaşı semtindeki 
Kongre Vadisi’nde yer almaktadır. 8 kat ve 120.000 m²’lik alana sahip 
olan İstanbul Kongre Merkezi, ulusal ve uluslararası kongreler, 
konferanslar, sempozyumlar, şirket toplantıları, fuarlar, sergiler, konserler, 
müzikaller, tiyatro ve film galaları gibi her türlü sosyal, kültürel ve 
profesyonel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

YENİ ALAN
SAĞLIK & GÜVENLİK BULUŞMA NOKTASI VE START-UP BÖLÜMÜ

TOS+H EXPO 2022’de yeni kurulmuş firmalar ve ticari olmayan 
katılımcılar / organizasyonlar / dernekler ilk kez kendilerini özel bir 
alanda daha uygun fiyatlarla tanıtma fırsatına sahip olacaklar.

YENİ FİYAT PAKETLERİ
TOS+H EXPO 2022’ye katılmaya şimdi karar verin ve yeni fiyat 
paketlerinden yararlanma şansını kaçırmayın. Erken rezervasyon 
fiyatları 15 Kasım 2021’e kadar geçerli olacaktır.



Contacts for:

Uluslararası firmalar için
Messe Düsseldorf GmbH 
Gaby Schreiber 
Fax +49 (211) 4560 7740 
SchreiberG@messe-duesseldorf.de

Türk firmaları için
Tezulaş Fuar Dan. Hizm. Ltd. Şti.
Demet Tezulaş
Tel. +90 (216) 385 7400 
info@tezulas-fuar.com

DÜNYA ÇAPINDA   
MESSE DÜSSELDORF GRUBU
Dünyanın neresinde olursanız olun, beş alt 
kuruluşumuz, sekiz iştirakımız ve 137 ülkede hizmet 
veren 74 temsilcilik ofisimiz sayesinde hiçbir zaman 
çok uzağınızda değiliz. Size dünyanın her yerinde 
Düsseldorf’ta olduğumuz kadar yakınız. 

İşte bu yüzden Messe Düsseldorf; işyeri güvenliği, iş 
güvenliği ve iş sağlığı konularında dünya çapındaki 
küresel pazarlara girmek için uzman ortağınızdır.

İLETİŞİM
14 – 17 MAY 2022

CIOSH
Şanghay, Çin
2 – 3 Temmuz 2022

A+A
Düsseldorf, Almanya
24 – 27 Ekim 2023

OS+H Asia
Singapur
14 – 16 Eylül 2022


