TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. , Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) işbirliği ve BEKSİAD’ın destekleriyle
bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik
düzenlenen JUNIOSHOW, sektörün ihracatçı
kimliğine büyük güç katıyor.
Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebe
çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 80’ini tek başına
karşılayan Bursa ilinde düzenlenen fuarda yüksek
kaliteli ürünler son trend tasarımlar ile sektör
profesyonellerine sunuluyor.
JUNIOSHOW, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır
giyim sektörünün en iyilerini 10-13 Ocak 2018
tarihleri arasında ilkbahar & yaz konsepti ile tekstilin
kalbi Bursa’da buluşturuyor. Tekstil modasına yön
veren, son trendlerin sektör profesyonelleri ile
buluşacağı fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine tasarım ve
inovasyon odaklı uluslararası bir platform sunuyor.

KATILIMCI PROFİLİ
BEBE VE ÇOCUK HAZIR GİYİM; battaniye,
bebe dış giyim, bornoz setleri, port bebe
setleri, pantolon, badi, jile, sweat shirt, etek,
hırka, tulum, mont, kaban, yağmurluk, gömlek,
eşofman takımları, kumaş çeşitleri, çorap
çeşitleri, dikiş ipliği, kurdele, fermuar, lastik,
dantel, düğme, etiket, askı, pul, boncuk, nakış
makineleri, konfeksiyon makineleri, dikiş
makineleri, konfeksiyon yan sanayi, konfeksiyon
aksesuarları ve ilgili yayınlar
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ÇOCUK İHTİYAÇLARI; bebek bakım ürünleri,
eğitim ve öğretim gereçleri, sağlık gereçleri,
bebek taşıma aksesuarları, mobilya dekorasyon,
oyuncak, bebek çocuk oyun alanı gereçleri,
kırtasiye gereçleri, anne bakım ürün ve
hizmetleri, biberon/emzik gibi gereçler, bebek
bezi, hijyenik ürünler, kozmetik, gıda ve şekerli
mamuller, bebek ve çocuk güvenliği, sağlık
kuruluşları, anaokulu, danışmanlık ve psikolojik
hizmet merkezleri, organizasyon firmaları,
sigorta, bankalar, ilgili yayınlar ve kulüpler
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BURSA ULUSLARARASI
BEBE, ÇOCUK HAZIR GiYiM &
ÇOCUK iHTiYAÇLARI FUARI

ZİYARETÇİ
PROFİLİ
Toptancılar, Zincir Mağazaların Satın
Alma Yetkilileri, Perakende Mağaza Market Sahipleri, İhracat Yapan Dış Ticaret
Firmalarının Yöneticileri, Bayilik Almak
İsteyen Girişimciler, Uluslararası
Şirketlerin Satın Alma Yetkilileri
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0 224 211 50 81-89 (pbx)

tuyapbursa@tuyap.com.tr

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

facebook/junioshowbursa

@junioshowbursa

junioshow.com

UZ
2017 TEMM AKIŞ
FUARI’NAasB
ının
ş mod
Sonbahar & kı
mmuz 2017
sergilendiği Te
ülkeden 11.335
Junioshow 47
ırladı.
profesyoneli ağ

DÜNYA BURSA ÜRÜNLERİNİ
TERCİH EDİYOR
Sektörün tasarım ve inovasyon odaklı
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büyümesine de öncülük eden fuar,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve
T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ile
gerçekleşen URGE projesi kapsamında
ve Tüyap’ın yurtdışında faaliyet gösteren
ofislerinin de çalışmaları ile Avusturya,
Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Beyaz Rusya,
Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir,
Çek Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Fransa, Gambia,
Gana, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran,
İsrail, İtalya, K.K.T.C., Kazakistan, Kırgızistan,
Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır,
Moldova, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Romanya,
Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve
Yunanistan’dan gelen iş adamları ile katılımcı firmaların
kurdukları iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve
ihracatına büyük katkı sağladı.

