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BURSA ESNAF ODASİ BAŞKANIİĞ İ,NA

BirincisiİstanbulAvrasyaGösteri veSanatmerkezinde20]-9Kasımayın'da,AçılışınıProf.DevrimErbil,TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve T.C" Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın gerçekleştirdiği fuan
yerlive yabancı 2ffi'ü aşkın el sanatçısı ve işletme katılım sağlayarak 25 söyleşi, 30'un üzerinde workshop
gerçekleştirilmiştir. T.C.Kültürve Turizm Bakanlığ/na bağlıGES, AKG(Anadolu KültürGeliştirmeA.Ş.) gibi önemli
satın almacı yapılar da standlıyer almışlardır, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma AjanslarıGenel
Müdürlüğü'nün de önemli ve değerli destekleri ile hayat geçmiştir.

Fuar katılımcıları arasında Ankara Kalkınma Ajansıve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansıda yer alarak sorumluluk
bölgelerindekiel sanatıürünlerinisergilemişlerdir. TESK 15 il esnaf odası, lSMEK ise 50ye yakın el sanatçısının
ürünlerini sergilemiştir. Ayrıca diğer illerimizden girişimci kadın kooperatifleri, dernekler, Üniversiteler ve
Tasarım Merkezleri atıiım sağlamıştır. Ayrıca İran, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Sudan ve Türkmenistan'dan
katılım sağlanmıştır.

CRAFT isıRıııguı- El Sanatları Fuar/nın ikincisi ise yeni ismi Dr.Mimar Kadir ToPBAŞ Göster| ve Sanat Merkezi
olan10.000 m2likaynımekanda5-10Ekim2021tarihleriarasındadüzenlenecektir.6Ekim2021tarihi16:00-
20:00 saatleri arasında ise sadece özel davetlilerin katı|acağı ön izleme ve resmi açılış programı
düzenlenecektir. 7-10 Ekim 2021tarihleri arasında ise 10:00-20:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

Corona Virus krizisonrasıel sanatçılarıve küçük işletmeleri için can suyu olabilecek, ürünlerinisatabi|ecekleri,
ilişki kurabiIecekieri bir fuarı yaratmak için tanıtım çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde başlatılank
özellikle butik mağazalar, oteiler, tatil köyleri, hediyelik eşya iç ve dış ticareti ile uğraşan firmalar, özel sektör
ve kamu satın aimacılarının'davet edi l mesi hedeflenmektedi r.

Toplumların kültürel mirasında önemli bir yeri olan ei sanatları, üretildikleri bölgelerin kalkınmasın4
istihdamının artmasına do|ayısıyla turizm ve ihracat gelirlerinin yükselmesine önemli katkı|ar sağladığı
bilinmektedir.

Bu sebep ile fuarımıza standlıkatılım sağlamanız Bursa Esnaf Odası üyesi elsanatçılarının ve ürünlerinin ulusal
ve uluslararasıdüzeyde tanıtılmasına ve ticari ürün haline gelmesine birfırsat olacaktır.

Katıİımcılara ve detaylara www.craftfairistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz,

Gereği ni saygılarımızla arz ede riz.

Bilgin AyGÜL
Yönetim Kuru!u Başkanı

ATİs FuARcıLıKA.Ş.

Cinnah Caddesi I02/4,06690 Çankaya -ANKARA
Tel:+9O 3I2 M2 90 02 info@atisfuar.com
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Toplumsal kültürün temel unsurlarından biri olan el sanatlarının değerli 
üreticileri, ustalar, sanatkarlar, tasarımcılar ve sektörün paydaşları !
Atis Fuarcılık 30 yıllık deneyimli kadrosu ile sizlerle birlikte…
Bu kez yaşamımızın binlerce yıllık birikimi ile sentezlenerek bugüne 
ulaşan kültür ürünlerini CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı ile tanıtmak 
ve pazarlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çıktık yola.
İlkini 06-10 KASIM 2019 tarihleri arasında aynı mekanda 
g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z ,  a ç ı l ı ş ı n ı  P r o f . D e v r i m  E r b i l ,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Sezai Uçarmak'ın yaptığı fuara yerli ve yabancı 200'ü aşkın el sanatçısı, 
firma ve kuruluş katıldı. 25 söyleşinin, 30'un üzerinde Workshop'un 
gerçekleştirildiği fuar bu yıl çok daha iyi bir tanıtım, katılım ve ziyaretçi 
ile tüm alanı doldurmayı ve Corona Virüs (COVID-19) sonrası sektöre 
hareketlilik getirme amacında.
2.CRAFTİSTANBUL’da onlarca el sanatları üreticisi, ustası, sanatkarı,
tasarımcısı ve konu ile ilgili kurum/kuruluş temsilcileri, yayıncılar, 
hammadde malzeme sağlayıcılar, yan ürünler üretenler buluşacak; 
dünya ülkelerinden katılımcılarla fuar uluslararası bir boyut kazanmış 
olacaktır.
Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının en üstün örneklerini 
sergilemeyi/sunmayı hedeflediğimiz CRAFTİSTANBUL’da; ağırlıkla 
“geleceğin antikaları” olmaya aday ürünlerin yer alacağı inancındayız.
“Tarihin Başkenti İstanbul’un her yıl yinelenerek gelişeceğini ve 
büyüyeceğini umduğumuz bu önemli etkinliğinde; uygulamalı üretim 
gösterileri, workshop’lar, konferanslar, sohbet toplantıları, özel 
koleksiyon sergileri, dinletiler, dans gösterileri, konu ile ilgili yayınlar, 
malzeme ve araç-gereçler de yer alacaktır.”
Etkinlik sonunda CRAFTİSTANBUL’a katılan tüm sanatkarlara belgeleri 
verilecek, seçilecek üreticilere çeşitli kurum ve kuruluşların ödülleri 
sunulacaktır.
Değerli Ustalarımız, Sanatkarlarımız, Tasarımcılarımız,
Yaratıcılığınızı yansıttığınız, hünerinizi kattığınız, elinizin emeği ile 
ortaya çıkardığınız kıymetli ürünlerinizi ve sizi CRAFTİSTANBUL’a davet 
ediyoruz. Buyurun, gelin hep beraber zengin kültürümüzü tanıtalım, 
birlikten güç alalım.

Ana yapım maddesi TOPRAK olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi TAŞ olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi AĞAÇ/BİTKİ olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi HAYVANSAL olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi MADEN olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi CAM olan geleneksel sanatlar
Ana yapım maddesi BİTKİSEL/HAYVANSAL olan DOKUMA,
NAKIŞLAMA-BASKI-BOYAMA-ÖRME vb. geleneksel sanatlar
Çeşitli ana yapım maddeleri kullanılarak üretilen MÜCEVHERLER,
TAKILAR, TESPİHLER
Çeşitli ana yapım maddeleri kullanılarak üretilen FOLKLORİK
BEBEKLER ve OYUNCAKLAR
Sanatsal Bebekler (ARTDOLL)
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
Somut Olmayan Kültürel Miras Örnekleri
Diğer

Ulusal ve Uluslararası;

El sanatlarına ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Yerli ve yabancı 
alım heyetleri, Butik el sanatları mağazaları,mağaza zincirlerinin 
satınalmacıları, Holdinglerin,şirketlerin, otellerin, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının satınalmacıları, Kültür ve sanat müzeleri, galerileri,  El 
sanatlarına yönelik kültürel, sosyal ve eğitim projeleri olan kamu ve 
özel sektör temsilcileri, Üniversitelerin öğretim elemanları, 
öğrencileri, Yazılı, Görsel ve Sözel Medya

En düşük stant alanı 9m2’dir. / Her 9 m2 de 1 (Bir) ürün ve ona benzer, 
aynı malzemeden ürünler sergilenebilir. Fuarda endüstriyel el 
sanatları kesinlikle sergilenemez. / Ürün show’u yapacak firma, 
kuruluş ve ustalara aldıkları alana ek olarak organizatör tarafından 
belirlenecek show alanı tahsis edilecektir. / Fuarda katılımcılar satış 
yapabilecektir.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının son ustaları ile ilgili sergi ve 
ürün show’ları; El sanatlarının, yöresel giysilerin ana tema olarak 
kullanıldığı defileler ve dans gösterileri; El sanatlarının üretimi, 
tarihsel gelişimi ve değişimi, tasarımı, tanıtım ve satışı konularında 
konferanslar, sohbet toplantıları, workshop’lar; Müzik dinletileri; 
Potansiyel  el sanatları üreticileri için StartUp masası, B2B 
görüşmeler; Somut olmayan kültürel miras temalı sunuş ve 
performanslar;  Fuar Ödülleri ve Sertifika Töreni

El sanatı üreticileri, ustaları, El sanatları ticareti ile uğraşan firmalar ve 
kuruluşlar, El Sanatı ile ilgili projesi olan kamu ve sivil toplum 
kuruluşları, Sanatsal üretim için malzeme araç gereç üreticileri, 
satıcıları, El Sanatları eğitim ve tasarım hizmeti veren kuruluşlar, 
Paketleme malzemeleri üreticileri, El sanatlarına destek veren finans 
ve sigorta kuruluşları, Arkeolojik ve etnografik koleksiyon sahipleri, 
Kültür ve sanat müzeleri, Yazılı, Görsel ve Sözel Medya

fuar hakkında

serg�leneb�lecek ürünler

katılımcı profil�

fuar etk�nl�kler�

z�yaretç� profil�

katılım koşulları

fuar planı

fuar alanı
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ATİS FUARCILIK A.Ş.
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