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FUAR HAKKINDA
Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı
olan Solarex İstanbul, Türkiye’nin güneş enerjisi alnında üretim merkezi olması yolunda
büyük adımlar atmasına fırsat tanıyor. Solarex
İstanbul, 3 - 5 Eylül 2020 tarihleri arasında
kapılarını açacak. Dünyadaki son teknolojilerin
ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada
sunulduğu ticari bir platform. Dünyada önemi
ve gerekliliği artarak yaygınlaşan alternatif
enerji kaynaklarından “Uluslararası Güneş
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı” sektörün lider
firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu bir
organizasyon olma özelliğine sahip. Avrupa’nın
en güneşli ülkelerinden biri olarak kabul edilen
Türkiye’de bu konuya yoğunlaşan bir fuarın
olması, dünya çapında tanınmış ve Türkiye’de
yatırım yapmaya gönüllü birçok dünya markası
tarafından da yoğun bir ilgi ile karşılanmaktadır. Güneşlenme alanı oldukça yüksek olan
ülkemiz, bu coğrafi özelliği avantaja
dönüştürme konusunda en büyük desteği
Solarex İstanbul ile alıyor. Türkiye’de hızla
gelişen bir katılımcı kitlesine doğru giden,
Ortadoğu ve Asya pazarları için oldukça dikkat
çekici olan, Solarex İstanbul, tam anlamıyla
oturmuş bir organizasyon ve yurt dışı
katılımcıların yoğun ilgisi ve katılımıyla
büyümesini sürdürmektedir. Uluslararası
Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, planlanan
etkinlikleri ile hem katılımcı firmalara hem de
ziyaretçilerine temiz enerjinin önemini anlatmayı hedeflemektedir. Solarex İstanbul,
sempozyumlar ve firma konferanslarının yanı
sıra ziyaretçilerin de katılım göstereceği
şekilde planlanan birçok farklı etkinliklerden
oluşuyor.

Ziyaretçi Profili
Çoğunlukla özel sektör, siyaset, kamu kurumları, akademi ve basın, satış –
pazarlama yöneticileri, teknik danışmanlar, uzmanlar, mühendisler, üst düzey
yöneticiler, proje gerçekleştirmek isteyen farklı sektörlerden ticari alıcılar, iş
adamları, yatırımcılar, sanayi, satın alma yöneticileri ve yetkilileri, acente ve
distribütörler, distribütörlük ve bayilik almak isteyen firmalar, ticaret odaları ve
sektör kurumları…

KATILIMCI ÜRÜN GRUPLARI
Fotovoltaikler
Hücreler, modüller, inverterler, ölçme ve kontrol teknolojileri, şarj cihazları, piller,
kablolar, konnektörler, bağlantı kutuları, güneş takip sistemleri, kurulum aparatları,
bina entegre çözümler (BIPV), “Stand Alone” sistemler, güneş enerji santralleri, enerji
depolama sistemleri, EPC firmaları, jel aküler, solar kablolar, anahtar teslim on- grid
off-grid sistemler, solar pompalar, kojenerasyon, regülatörler, solar aydınlatma, güç
kaynakları, güneşle çalışan tüketici ürünleri, waferlar, malzeme ve üretim ekipmanları…
Termal Teknolojileri
Soğurucular, kaplamalar, kollektörler, bağlantı parçaları, genleşme tankları,
degazörler, ısı transferi akışkanları, ölçme ve kontrol teknolojisi, montaj sistemleri,
deolama tankları, üretim
teknolojileri ve ekipmanları,
havalandırma, soğutma, bina entegre çözümler, ısıl işlem, güneş termal santralleri…
Diğerleri
Araştırma ve geliştirme, test enstitüleri, sektörel basın ve diğer yayıncılar, eğitim,
finansman, organizasyonlar, dernekler, sigortacılar, üniversiteler, danışmanlar…
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ABOUT THE FAIR
Solarex Istanbul, Turkey’s first and unique
exhibition on solar energy, provides a huge
opportunity to Turkey on the way to being a
solar energy center. Solarex Istanbul will take
place on 4-6 April 2019 for the 12th time. It will
be a commercial platform to have the latest
technologies and combination of new
products from all around the world. It takes
place annually at Istanbul Expo Center, Turkey.
It is also called the most important platform
for manufacturers, suppliers and dealers of
the solar industry in Eurasia. Turkey is known
as one of the sunniest countries in Europe and
it draws a great deal of attention of solar
investors. Exhibitors and visitors get to chance
to meet leading companies and representatives of alternative energy sources at Solarex
Istanbul. Solarex aims to expose the importance of clean energy to both exhibitors and
visitors with numerous activities such as
colorful seminars. The leading organizations of
the sector are illuminating the sector with the
conferences they will conduct. The top executives, procurement managers, producers,
consumers, national and international representatives of the solar world will be at this
exhibition. In short, all the members of the
industry come together once again at the
Solarex Istanbul Fair. It is a real commercial
platform where the solar energy industry and
its followers meet.

Visitor Profile
Mostly private sector, politicians, public institutions, academy and
press members, sales and marketing executives, engineers, senior
advisers…

EXHIBITOR PROFILES
Photovoltaic
Cells, modules, inverters, control and testing devices, chargers, batteries, cables,
connectors, tracking systems, installation apparatus, building integrated photovoltaic
(BIPV), stand-alone systems, solar power plants, energy storage systems, EPC firms,
on-grid off-grid systems, solar pumps, regulators, lightening, power suppliers, solar
powered consumer products, wafers, material and manufacturing equipment…
Thermal Technologies
Collectors, fittings, absorbers, expansion tanks, degassers, test and control devices,
storage tanks, tracking systems, air conditioning, heat treatment, solar thermal plants,
material and manufacturing equipment…
Others
Research and development, testing institutes, sectorial press, publishers, education
and training, financing organizations, associations, insurance representatives,
universities, consultants…
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