
No. Период
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ИЗЛОЖЕНИЕТО
ТЕМА МЯСТО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА Е-MAIL

2 8-11.02.2018 BUCOS / Козметика
Здравна и разкрасяваща 

козметика

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

3 15-18.03.2018

7-o Изложение за 

земеделие и 

животновъдство в 

Караджабей

Земеделие, 

животновъдство, 

хидромелиорация, 

семепроизводство, 

овощарство

Покрит панаирен център 

в Караджабей
www.renklyfuar.com

info@renklyfu

ar.com

4 17-25.03.2018 16-и Панаир на книгата
Книги и периодични 

печатни издания

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

5 22-23.03.2018
SUÇEV / Вода и околна 

среда

Чистота на водата и 

опазване на околната 

среда

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

6 3-8.04.2018

39-и международен 

панаир за мебели и 

декорация MODEF  2018

Мебели и декорация

Международен 

панаирен център в 

Инегьол

www.modef.com.tr
info@modef.c

om.tr

7 5-8.04.2018

Изложение на храни и 

здравословно хранене 

FOODEX

Здравословно хранене, 

органични храни и 

напитки, безопасно 

складиране и 

транспортиране на храни

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com
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8 11-15.04.2018

16-о Изложение за 

строителство и 

декорация

Строителни материали, 

климатична, 

вентилационна и 

отоплителна техника, 

декорация и аксесоари 

(специален раздел за 

слънчева енергия)

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

9 11-15.04.2018

3 -о Изложение за 

недвижими имоти Rising 

City Bursa

Жилища, промишлени 

сгради, парцели, 

инвестиции, 

консултантски услуги

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

10 11-15.04.2018

Ev Stil 2018, 3-о 

Изложение за 

обзавеждане и 

декорация на дома

Мебели и аксесоари за 

обзавеждане на дома, 

осветление, текстил, 

домашни потреби, 

градинска мебел и др.

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

11 8-13.05.2018

10-о автомобилно 

изложение със 

специален раздел за 

автотунинг

Автомобили, аксесоари

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

12 24-27.05.2018 Религиозно изложение

Религиозни книги, 

облекла, традиционна 

(хелял) храна и др.

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

13
28.06.-

01.07.2018

Изложение за кожени 

облекла DERİX
Кожени изделия

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

14 4-7.07.2018

Junioshow, 10-о 

Изложение на детски 

дрехи и аксесоари

Бебешка и детска 

конфекция и аксесоари

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr
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15 5-8.07.2018
BUBEX, Изложение за 

майки и деца

Отглеждане на деца, 

играчки, детето и новите 

технологии и неговото 

здраве

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

16 11-20.07.2018
Образователно 

изложение

Образование, 

представяне на 

университети

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.unitercih.com

info@eketfua

ri.com

17 2-5.09.2018
7-о Селскостопанско 

изложение в Инегьол

Земеделие, 

животновъдство, 

хидромелиорация, 

овощарство

Изложбен център в 

Инегьол "Мерпа"
www.modef.com.tr

info@modef.c

om.tr

18 6-9.09.2018
BUREX, Изложение на 

стоки за училище 
Стоки за училище

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

19 9-13.10.2018

BURTARIM 2018, 16-и 

Международен 

селскостопански панаир 

Земеделие, 

животновъдство, 

хидромелиорация, 

овощарство, слънчева 

енергия

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

20 9-13.10.2018

11-и Международен 

панаир за 

животновъдство и 

оборудване за сектора

Машини и оборудване за 

животновъдство

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

21 11-14.10.2018 BİTEK, Изложение за ИТ

Научни и информационни 

технологии, хардуер, 

софтуер

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

22 24-27.10.2018

4-и Международен 

панаир за необработен 

мрамор

Мрамор и технологии и 

машини за обработка

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

23 25-28.10.2018
Туристическо изложение 

BUTUR
Туристически продукти

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com
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24 6-11.11.2018

40-о международно 

изложение за мебели и 

технологии MODEF EXPO

Мебели и оборудване

Международен 

панаирен център в 

Инегьол

www.modef.com.tr
info@modef.c

om.tr

25 8-11.11.2018

Изложение за 

здравословен начин на 

живот и спорт

Здраве и спорт - Фитнес и 

спортно оборудване, 

облекла и др.

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

26
29.11.-

2.12.2018

Otomаsyon Fuarı 2018 / 

16-и международен 

панаир за електроника и 

машинна автоматика

Индустриална 

автоматика, хидравлични 

и пневматични системи

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

27
29.11.-

2.12.2018

Bursa Metal İşleme 

Teknolojileri 2018, 17-и 

Панаир за 

металообработващи 

машини, заваръчна, 

металорежеща и 

пробивна техника, 

хидравлични и 

пневматични машини, 

машини за домашно 

ползване

Металообработващи 

машини, заваръчна, 

металорежеща и 

пробивна техника, 

хидравлични и 

пневматични машини, 

машини за домашно 

ползване

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

28
29.11.-

2.12.2018

Bursa Sac İşleme 

Teknolojileri 2018, 10-и 

Панаир за технологии за 

обработка на ламарина, 

тръби и др. подобни 

изделия

Машини за обработка на 

ламарина

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr
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29
29.11.-

2.12.2018

Kalıp Avrasya Bursa 2018, 

11-и Международен 

панаир за щанци и 

форми

Машини за изработка на 

щанци и съпътстващи 

технологии и 

производства

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

30

29.11.-

2.12.2018

Панаир за заваръчни 

технологии и машини

Заваръчни машини и 

технологии

Международен 

конгресен и панаирен 

център - Бурса

www.tuyap.com.tr
tuyapbursa@t

uyap.com.tr

31 6-9.12.2018

Изложение за кариерно 

развитие и човешки 

ресурси

Планиране на кариерното 

развитие, менидмънт на 

човешките ресурси

Конгресен и културен 

център "Ататюрк"
www.networkfuar.com

info@networ

kfuar.com

Изготвил: Александър Александров,

Ръководител на СТИВ-Бурса
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