CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW FUARI
11-20 KASIM 2022
MarinTurk İstanbul City Port, Pendik
CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW Türkiye’ nin deniz
Üzerindeki Tek Tekne Fuarı..
11-20.Kasım.2022 tarihlerinde organize edilecek olan “CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW”
Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, ED Fuarcılık ve YATED Fuarcılık tarafından Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port ev
sahipliğinde deniz üzerinde gerçekleştirilecektir.
BOSPHORUS BOAT SHOW FUARI’NIN ANA SPONSORU CRYPTOM..
MH FİNANS olarak ödeme sistemlerinde edinilen tecrübeleri en son teknolojiler ile
harmanlayarak kullanım kolaylığını ve bilgilendirmeyi önceliklendiren güvenilir çözümler
üretmeyi hedefliyor.
CRYPTOM, bu vizyon ile geliştirilen, bulunduğu bölgelerdeki yerel düzenlemelere tam uyum
sağlayan, kullanıcılarının varlıklarının güvenliğini en ön planda tutan, platformun güvenliğinin
sağlanması ve uluslararası tüm kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla sistemlerini üçüncü
parti çözümler ile tam entegre çalıştırarak sorumluluklarını yerine getirerek büyümeyi ve
globalleşmeyi hedefleyen kripto varlık alım/satım platformudur.
BOSPHORUS BOAT SHOW Sponsorluğu ile Deniz’ e inen Cryptom son kullanıcı ile birebir
buluşacak ve hem katılımcıya hem ziyaretçiye merak edilen soruların cevaplarını verecek.
Türkiye’ nin Deniz Üzerindeki Tek Tekne Fuarının adı da “CRYPTOM BOSPHORUS BOAT
SHOW”
Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen CRYPTOM
BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı’nda 2023 model tekneler görücüye çıkacak. Dünyaca ünlü yat
markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modellerini
tekne severlerin beğenisine sunulacak. 150’nin üzerinde firmanın katılacağı fuarda, 500
‘ den fazla marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 200’ün üzerinde tekne deniz severlerin
beğenisine sunulacaktır. birbirinden lüks dünyanın en büyük tekne markaları, Türkiye’ nin en
büyük yerli tekne üreticileri, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de
izlenebileceği , bot, motor, ekipman ve aksesuar tarafında geniş bir yelpaze ve şık tasarımlar
da ziyaretçileri bekliyor.

CRYPTOM BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı, yeniden sektörün lider markalarını ve her ihtiyaca,
zevke uygun tekneyi bir araya getiren, ekipman ve aksesuar çeşitleri olarak zengin çeşitliliği ile
ziyaretçiye aradığını bulmasını sağlayan yepyeni bir bakış açısı ile MarinTurk İstanbul City Port,
Pendik’te organize edilecektir.

İstanbul’un Anadolu Yakasının merkezine yakın ve Avrupa – Anadolu için kolay ulaşımın
noktası olan MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden Boat Show’
un merkezi olmaya hazırlanıyor.
Sayılarla BOSPHORUS BOAT SHOW Fuarı
Fuar Alanı
: MARINTURK İstanbul City Port, Pendik
Tarih
: 11 - 20 Kasım 2022
Ziyaret Saatleri
: 11:00 – 18:00
Beklenen Ziyaretçi
: 50.000 +
Katılımcı Firma Adedi
: 150 +
Sergilenecek Tekne Adedi : 200 +
Sergilenecek Marka Adedi : 500 +
Sergilenecek Ürünler
: Tekne (Motoryat, Yelkenli, Catamaran, Spor Boat, Megayat,
Sürat Teknesi) Bot, Motor Tekne ekipman ve aksesuarları , deniz bisikleti, deniz oyuncakları
Dalış malzemeleri Balıkçılık malzemeleri, deniz bisikleti, deniz oyuncakları Dalış malzemeleri
Balıkçılık malzemeleri Leasing ve sigorta kuruluşları Kara - deniz araçları ve ekipmanlar
Daha detaylı bilgi için;
ED Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.
Web : www.edfuar.com
Mail : dilekgunaydin@edfuar.com – emelyilmaz@edfuar.com

