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CNR Fashionist, üç imparatorluğa ev 
sahipliği yapmış, zengin tarihi ve benzersiz 
konumuyla farklı kültürlerin ve 
medeniyetlerin buluşma noktası 
İstanbul’da. 

Türkiye’nin ticaret hacminin %30’unun 
kaynağı olan bu büyüleyici şehir, 
dünyanın en önemli metropollerinden 
biri olmasının yanı sıra Avrasya’nın da 
ticaret ve moda merkezi. 16 milyon 
nüfusuyla büyük bir alıcı potansiyeli 
sunan İstanbul, aynı zamanda 
Avrupa, Körfez Ülkeleri, Bağımsız 
Devletler Topluluğu ve Asya 
ülkelerinden kolaylıkla 
ulaşılabilmesiyle bu bölgelerin 
gelinlik, abiye, damatlık ve şık 
hazır giyim ihtiyaçlarını da 
karşılamaya hazır.

CNR Fashionist, moda dünyasının öncü 
isimlerini modanın ve ticaretin merkezi 
İstanbul’da bir araya getirerek yeni fikirler ve 
stillerle moda trendlerinin geleceğini 
belirleyecek.

İstanbul ticaret ve turizm açısından sunduğu 
cezbedici avantajlarla fuarı ziyaret eden 
misafirlere benzersiz bir deneyim yaşatacak. 
Siz de katılımcı veya ziyaretçi olarak 
CNR Fashionist’te yerinizi alıp fuar boyunca 
İstanbul’un en seçkin mekanlarında farklı 
lezzetleri tadabilir, günlerinizi eğlence 
merkezleriyle renklendirebilir, İstanbul’un 
ilham veren tarihini yaşayabileceğiniz 
rotalar oluşturarak fuar ziyaretinizi 
kısa bir tatil tadında tamamlayabilirsiniz.

Modanın  
          Şehri

nüfusuyla büyük bir alıcı potansiyeli

13.500.000 $16.000.000 13.116
İstanbul hazır giyim ihracatı ihracatçı firma sayısı
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Moda 
Cnr Expo’ da

Avrasya'nın en büyük ve ulaşımı kolay 
uluslararası fuar merkezi CNR Expo Yeşilköy, 
yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçiler için 
de önemli avantajlar sunuyor. Türkiye’nin 
global bir vizyona ve uluslararası rekorlara 
sahip tek fuar merkezi olan CNR Expo, 
yılda 6 milyonu aşan profesyonel 
ziyaretçisiyle katılımcıların geniş bir alıcı 
kitlesine ulaşmasını sağlıyor.
 
CNR Holding tarafından 2018 yılında, 
11 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen 
BIA Global Pazar İstihbarat Sistemi de 
CNR Fashionist’e özel çalışmalarıyla fuarın 
başarısını ileriye taşımaya hazırlanıyor. 
Türkiye’nin en büyük veri sistemi olan BIA, 
dünya çapında 10 milyon alıcı datasını 
tarayarak fuarda sergilenen ürünlerle hedef 
alıcı taleplerini eşleştiriyor ve dünya alıcılarının 

görmek istedikleri ürünleri sergileyen 
firmalarla bire bir görüşmelerini sağlıyor. 
Şehrin merkezinde konumlamış olan 
CNR Expo E-5 ve TEM otoyollarının kesişme 
noktasında bulunuyor. Fuar alanına metrobüs, 
metro ve Marmaray ile çok kolay ulaşım 
sağlanabiliyor. 160 bin m2 toplam alana ve 
7500 araçlık otoparka sahip olan
CNR Expo’ya, yeni İstanbul Havalimanı’ndan 
sadece 25 dakikada ulaşılabiliyor. 

İstanbul’un merkezinde, 19-21 Kasım 
tarihlerinde gerçekleşecek olan 
CNR Fashionist’in ticari fırsatlarından 
yararlanmak isteyen katılımcı ve ziyaretçiler, 
CNR Expo’dan birkaç dakika içinde 
ulaşabilecekleri uluslararası nitelikte otellerde 
konaklayabilecekler.

1 yılda gelen yerli katılımcı 1 yılda gelen yabancı katılımcı

15.000 2500
1 yılda yapılan fuar sayısı 1 yılda gelen ziyaretçi sayısım2 alan

160.000 50 6.000.000
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Dünyayı  
saran moda

Kendi alanında Avrasya’nın en 
büyük fuarı olmayı hedefleyen 
Fashionist, 2018’de sektörün 
önde gelen 100’ün üzerinde 
firmasını üç gün boyunca çok 
sayıda profesyonel alıcıyla 
buluşturdu. Türkiye’nin abiye 
ve gelinlik sektörünün ticari 
kapasitesini artırmak için 
organize edilen Fashionist, 
katılımcı firmaların fuar 
sonrası ihracatlarına katkı 
sağladı. Avrupa, Avrasya, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
gibi dünyanın dört bir 
yanından 10 binden fazla 
kişinin ziyaret ettiği 
CNR Fashionist hazır giyim 
sektöründe Türkiye’de 
%8, İstanbul’da %13 
oranında elde ettiği pay 
ile büyümeye ve 
dünya çapında başarı 
yakalamaya devam 
ediyor.

Ziyaretçilerin ilgilendiği 

ÜRÜN GRUPLARI

%41,3

%31

%11,8

%10,8

%5,1

Ziyaretçi sayısı

10.210

10.000
m2 alan

Ziyaretçi ülke sayısı
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CNR FASHIONIST 2018’de, aralarında 
Türkiye’nin en önemli moda firmalarının da 
bulunduğu katılımcılar, ünlü mankenlerin yer 
aldığı 35’ten fazla defile sergileyerek 
podyumda görsel bir şölen yaşattı. 

Görkemli gala gecesinde, dünyaca ünlü Türk 
tasarımcı Dilek Hanif, en seçkin abiye ve 
gelinlik modellerini moda severlerin 
beğenisine sundu. Bu yıl 19-21 Kasım 2019 
tarihlerinde düzenlenecek olan CNR 
FASHIONIST’te yaklaşık 55 katılımcı 

defilesinin yanı sıra dünyaca ünlü haute 
couture markaları da podyumda yer alacak. 
CNR FASHIONIST, gelinlik, abiye ve şık hazır 
giyim sektörünü geliştirmek ve sektör 
geleceğine yatırım yapmak için genç 
tasarımcıları destekleyen bir projeye imza 
atacak. Üniversitelerin Tekstil Geliştirme, 
Moda, Tasarım bölümleri ve Moda 
Akademileri öğrencilerinin yer alacağı 
ödüllü Abiye/Gelinlik tasarım yarışması ve 
defilesiyle göz kamaştıracak.

Genç Tasarımcılar Arası 
Abiye Tasarım Yarışması

Moda Tasarım Akademileri ve Üniversitelerin 
Tekstil Moda öğrencileri arasında yapılacak olan:

Design Stories & Styling Stories
Workshop ve Seminerler

En iyiler spot ışığında

Catwalk
7 8
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Fashionist dünyanın pek çok başkentinden üç 
saatlik uçuşla kolaylıkla ulaşılabilen Türkiye'nin 
en büyük sergi alanı CNR Expo'da gerçekleşiyor.

Modern yaşam tarzı ve tarihi 
mimarisi ile istanbul, 
Türkiye'nin moda fuarı için 
mükemmel bir atmosfer 
sunuyor.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Yeni İstanbul 
Havalimanı'na 25 dakika mesafede bulunan CNR Expo, Türkiye'de iş 
olanaklarını kolaylaştırıyor.

İstanbul Havalimanı'ndan her yarım saatte bir kalkan transfer araçları ile 
fuar alanına ulaşım çok rahat sağlanabiliyor.

Merkezi konumu, deniz otobüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, metro ve 
metrobüs hatlarına yakınlığı, çevresindeki konaklama tesisleri ve otel 
imkanları, CNR Expo İstanbul'u dünyanın en önemli fuar alanlarından 
biri yapıyor.

• 3 saatlik uçuş mesafesinde
  4 milyar kişi
• 200 milyon kişi kapasiteli 
   yeni İstanbul Havalimanı

AYŞE COŞKUN
SHOW MANAGER
ayse.coskun@cnr.net
Tel : 0212 463 78 26
Fax: 0212 463 78 64

Giriş biletlerinizi
www.cnrfashionist.com
adresinden alabilir ve özel indirimden
yararlanabilirsiniz

1985 yılında faaliyete geçen CNR Holding Türkiye fuar sektöründe çığır açan 
icraatlarının devamında, İş turizmi alanındaki boşluğu görerek 2002 yılında 
Expo Turizmi kurmuş ve sayısı binleri geçen kurumsal müşterilerine hizmet 
vermeye başlamıştır. 

TÜRSAB A Lisansına sahip EXPOTOUR seyahat acentası aynı zamanda IATA 
(Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi olup, Türk Hava Yolları ve tüm 
diğer uluslararası havayollarının uçak biletlerini düzenleyebilmektedir. 
Kurumsal ya da Bireysel Seyahatlerinizde müşteri memnuniyeti odaklı 
yüksek hizmet kalitemiz ve en özel fiyatlarımızla sunduğumuz hizmetlerimiz;

CNR HOLDİNG 
YETKİLİ SEYAHAT ACENTASIDIR

İLETİŞİM 
BİLGİLERİ

SİMGE  SEZER
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
simge.sezer@cnr.net
Tel : 0212 463 79 07
Fax: 0212 463 78 64

SEYAHATİNİZİ
PLANLAYIN

19-21 KASIM 2019

CNR EXPO 
FUAR 
MERKEZİ
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