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Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Marmara Fuarcılık’ın etkinlik sektöründeki 23 yılı
ve gerçekleştirdiği 150’nin üzerinde etkinlik
deneyimi ve bilgisinin harmanlanması ile oluşan,
23 yıl içinde 29 kez düzenlenen ve sektörü bir
araya getiren tek etkinlik ve sektörün en değerli
markalarından olan ISAF kalitesi ve titizliği ile
planlanmış,
Dünyada benzeri olmayan bir etkinlik…

Sektörün en seçkin etkinliği
ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı
sektörün en seçkin paydaşlarını
5. kez Ankara’da
bir araya getirmeye hazırlanıyor.
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Etk�nl�k Teması
ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı 1999 yılından itibaren 22 yıldır devam
eden ISAF markasının gücünü ve bilinirliğini de arkasına alarak, özel bir
etkinlik olarak düzenlenmektedir. Düzenlenmeye başlandığı 2017
yılından itibaren geçen 4 yıl içinde fuar bölümünde sektörün en özel
firmalarını en özel ziyaretçilerle bir araya getirmiş, konferans bölümünde
çok değerli konuşmacılarını özel dinleyiciler ile buluşturmuştur.
Düzenlendiği her yıl, konferans içeriklerinin, dönemin ihtiyaçlarına ve güncel
teknolojik gelişmelere göre belirlendiği ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı’nın
2022 teması Güvenlik ve İç Güvenlik için Akıllı Sistemler (Smart Systems for
Industrial and Homeland Security) olarak belirlenmiştir.
ISAF Exclusive, 2022 yılında belirlenen temaya uygun olarak:
Bu alanlarda faaliyet gösteren önemli firmaların ürünleri, projeleri ve
çözümlerini stant alanlarında sergiledikleri, konferans konuşmacılarının
bu temaya uygun olarak konuşmalar yaptıkları, yine bu alanda faaliyet
gösteren özel sektör temsilcileri ile kurumların ziyaretçi ve dinleyici
olarak davet edileceği kapsamda ve özellikte düzenlenecektir.
İlk gününden itibaren yakaladığı başarıyı her geçen sene bir üst seviyeye
taşıyabilmek adına projelendirilen ISAF Exclusive, 2022 Mart ayında
yenilikleri ile bir kez daha sektörün tüm paydaşlarını buluşturan en seçkin
etkinlik olarak gerçekleşecektir.

ISAF Exclus�ve

Fuarı ve Konferansı
ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, dünyada Konferans (Conference) ve Fuar (Exhibition) kelimelerinin
kısaltılmasından oluşan yeni bir etkinlik türü olan
Confex özelliğinde gerçekleşmektedir.

HAKKINDA

Fuarlar ağırlıklı ticari etkinlikler, konferanslar ise bilgi
aktarımı olan etkinlikler iken Confex türü etkinlikler,
fuarın ve konferansın eşit ağırlıklı olarak gerçekleştiği
çok özel etkinliklerdir. Confex türü etkinliklerde,
konferans konuşmacıları ve katılımcılar ana temaya
uygun olarak tercih edilmektedirler. Fuar katılımcıları
ana temaya uygun ürün, çözüm ve hizmetlerini ön
plana çıkartırken, konuşmacılar da ana temaya
uygun konuşma ve sunumlar gerçekleştirmektedir.
ISAF Exclusive’de bir tarafta konferansta en son
teknolojileri dinlerken ve en iyi uygulamalar hakkındaki paneller ve tartışmalara dahil olurken, fuar bölümünde hakkında bilgi aldıkları yeni teknolojileri ve
uygulamalarda söz edilen ürünleri ve çözümleri
pratikte de inceleyebilmektedir.

ISAF Exclus�ve Farklılığı ve Konforu
ISAF Exclusive dünyada örneği olmayan bir içerikte gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların fuar öncesindeki hazırlıklarını ve fuar esnasını en konforlu
şekilde geçirebilmeleri için “all inclusive (herşey
dahil)” özellikte düzenlenmektedir.
Katılımcıların yüksek konforlu ve maksimum odaklı bir
CONFEX geçirmelerinin hedeflendiği ISAF Exclusive
değerli konuşmacılarına, ziyaretçilerine ve dinleyicilerine de bu özel buluşmayı Sheraton konforunda
yaşatmaktadır.

• Sektörlerinin bilinen ve öncü firmalarının katılımcı olarak yer aldığı,
• Sınırlı sayıda katılımcı firmanın stant alanının bulunduğu,
• ISAF Exclusive konseptine uygun çok özel ürünlerin sergilendiği,

B�rb�r�nden özel katılımcıları �le ISAF Exclus�ve Fuar alanı…

• Alanlarında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı,
• Sektördeki en son gelişmelerin ve özel uygulamaların konuşulduğu,
• Farklı bakış açılarıyla engin bilgi ve deneyimlerini paylaşıldığı,

Değerl� konuşmacıların yer aldığı ISAF Exclus�ve Konferans alanı…

• Kurumlar ve kurumların karar vericileri,
• İç Güvenlik ile ilgili tüm teşkilatlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri,
• Taahhüt, proje, mühendislik, mimarlık firmaları,
• Özel sektör firmalarının yöneticileri ve profesyonelleri,

Sınırlı sayıda seçk�n fuar z�yaretç�s� ve konferans d�nley�c�s�

ISAF Exclus�ve Fuarı
Özel ürünleri ve markaları olan,
Özel projeler gerçekleştirebilme altyapısına sahip,
Faaliyet süresince itibar ve prestijini korumuş,
Ölçeği ve hedefleri ISAF Exclusive ile örtüşen firmaların yer aldığı bir fuar…
ISAF Exclusive Fuarı, ürünleri ve markalarının kalitesi, firma bilinirliği ve
prestiji ile belli bir çizginin üstünde bulunan sınırlı sayıda firmanın stant
açabildiği çok özel bir etkinliktir.
Fuarda stant açan firmaların tamamı sektörde eski veya yeni firma olmasına bakılmaksızın, belirli kalitenin üzerinde ürünleri ve markaları bünyesinde bulunduran, hizmet kalitesine dikkat eden, kadrosunda büyük
projeleri gerçekleştirebilecek nitelikte personeli mevcut olan, önemli
projeler gerçekleştirmiş veya gerçekleştirecek nitelikte olan, yaptığı işleri,
ürünleri ve sektöre yaklaşımı açısından sektörü geliştirmeyi amaçlayan
firmalar olmuştur.
Bu özel katılımcıların ürünlerini incelemeye gelen tüm ziyaretçilerimiz de
bu firmaların hedeflediği nitelikte çok değerli ve özel davetlilerimizden
oluşmaktadır.
‘’Katılımcıların ve Ziyaretçilerin En Kısa Zamanda En Yüksek Verimi Almasının Hedeflendiği Proje…‘’
Özel katılımcılarımız ile seçkin ziyaretçilerimizi bir araya getiren ISAF Exclusive Fuarı, ürün/hizmet/çözüm
sağlayıcılar ile ziyaretçilerin 3 günlük bir sürede, oldukça konforlu bir ortamda, projelerini görüşebildikleri bir
etkinliktir.
‘’Katılımcıların ve Ziyaretçilerin Konforunun Hedeflendiği Proje…‘’
Katılımcılarımızın konforu gözetilerek projelendirilen ISAF Exclusive’de, ziyaretçilerin de 5 yıldızlı otel kalitesinde
ağırlanmasına önem verilmektedir. Tüm katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz, alışılan fuarlardan çok daha farklı bir
ortamda kendilerini “exclusive” hissettikleri şekilde ağırlanmaktadır.

Katılımcı Prof�l�
• Elektronik Güvenlik Cihazları, Kameralar ve Kayıt Ekipmanları
• Alarmlar (Güvenlik, Yangın) ve Uyarı Sistemleri
• Geçiş Kontrol Sistemleri, Çevre Güvenlik Sistemleri
• Güvenlik Hizmetleri, Devriye Ekipmanları
• Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Donanım, Yazılım
• İletişim Cihazları, Telsizler, Radyo yayını, Bilgi Alışverişi Ekipmanları
• Radarlar, Uydu Cihazları, Antenler ve Ekipmanları
• Geçiş Kontrol, Yol ve Bölge Kontrol Ekipmanları
• Trafik Sistemleri, Ulaşım Güvenliği
• Araç Güvenliği ve Güvenlik Araçları
• İnsansız Araçlar, Robotlar, Yönetim ve Kontrol Sistemleri
• Mayın Tespit ve Temizleme, Bomba Tespit ve İmha
• Dronelar, Drone Savunma ve Engelleme Sistemleri
• İzleme, Takip ve İstihbarat Ekipmanları
• Arama ve İnceleme Ekipmanları
• Adli Tıp, Kriminal ve Soruşturma Ekipmanları, Ölçüm, Analiz, Test
• Akıllı Bina ve Bina Otomasyon Sistemleri
• İş Sağlığı Güvenliği ve İş Emniyeti
• Yangın Uyarıcı, Önleyici, Engelleyici, Söndürücüler
• Arama, Kurtarma, Acil Müdahale, İlk Yardım
• Kamu Kurumları, Sivil Toplum kuruluşları, Eğitim Kurumları, Medya

Z�yaretç� Prof�l�
• Bakanlıklar, Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar
• Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kurumlar
• Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatları
• Türk Silahlı Kuvvetleri
• Kamu Emniyet ve Güvenliği Kuruluşları
• Yerel Yönetimler (Valilik, Kaymakamlık, Belediye)
• Güvenlik Kurum ve Enstitü ve Eğitim Kurumları
• Büyükelçilik, Konsolosluk ve Ataşelikler
• Özel Güvenlik ve Güvenlik Firmaları, Personeli
• Özel Sektör Firmaları (Savunma, Siber Güvenlik, Yangın, İSG vb.)
• Müteahhitler, Taahhüt ve Yapı-İnşaat Firmaları
• Mühendislik ve Mimarlık Firmaları
• Bölgedeki Önemli Sanayi Kuruluşları
• AVM, AVM Yatırımcıları, İş Merkezi,
• Turizm Sektörü, Turizm Yatırımcıları
• Üniversite, Eğitim Kurumu, Stadyum, Hastane vb. Kamusal Alanlar

En Güncel Teknolojiler
En Özel Ziyaretçiler

ISAF Exclus�ve Konferansı
En özel ve güncel konuların konuşulduğu,
En iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı
Yeni teknolojilerin ve geleceğin teknolojilerinin anlatıldığı,
En özel konuşmacıların ve dinleyicileri buluşturan sektörün tek konferansı…
ISAF Exclusive Konferansı, kapsadığı sektörlerde yurtiçinde düzenlenen
tek konferanstır. Yıllardır sektörün tek fuarı olma özelliğine sahip olan ISAF
markası, ISAF Exclusive Konferansı ile sektörü bir araya getiren tek fuar
olma özelliğine, sektörün tek konferansı olma özelliğini de dahil etmiştir.
2022 yılı konferansında geçen 4 konferansta olduğu gibi yine sektörün en
özel ve merak edilen konuları ve en son teknolojileri hakkında konferans,
panel ve sunumlar programda yer alacak ve birbirinden değerli konuşmacılar ISAF Exclusive’e varlıklarıyla değer katacaklardır.
Ana temasının Güvenlik ve İç Güvenlik için Akıllı Sistemler (Smart Systems
for Industrial and Homeland Security) olarak belirlendiği ISAF Exclusive
Konferansı’nda sektörün önemli isimlerinin yanı sıra sektörün dışında fakat
sektör ile ilişkili alanlarda söz sahibi konuşmacılar da yer alacaktır.
“Farklı Kesimler… Farklı bakış Açıları...”
En önemli hedefi, farklı kesimlerin görüşlerinin ve deneyimlerinin tek
potada eritilmesi olan ISAF Exclusive Konferansı’nda sektör temsilcilerinden ilgili kurum temsilcilerine, STK’lardan akademisyenlere, farklı paydaşlardan konuşmacılar yer almaktadır.
“Deneyimler… En iyi uygulamalar”
ISAF Exclusive Konferansı’nda gerek ürün, hizmet ve çözüm sağlayıcılar ve gerekse de kullanıcılar pratik
uygulamalarda edindikleri en iyi deneyimleri ve tecrübelerini ve çok uzun yıllar içinde oluşmuş bilgilerini
paylaşmaktadır.

Konferans Oturumları

Paneller

Çözüm Göster�ler�,
Workshoplar

Tamamı güncel konulardan oluşan
Konferans 3 gün boyunca devam
eden farklı oturumları kapsamaktadır. En yeni teknolojilerin ve en iyi
uygulamaların (best practice) paylaşıldığı konferansta, gelecekte bizi
bekleyenler, gelecekteki teknolojiler
ve bu teknolojiler ile ilgili uygulamalar da ele alınmaktadır.

Konferans oturumlarının arasında,
bilgi alışverişi ve karşılıklı görüş
alışverişinin olduğu paneller de yer
almaktadır. Panel konuşmacılarının
bilgilerini ve düşüncelerini paylaştığı
ve yeri geldiğinde farklı fikirlerin
tartışıldığı panellerde, panelistlerin
yanısıra dinleyicilerde interaktif rol
almaktadır.

Konferansın belirli oturumlarında
sektör temsilcileri konuşmalar yaparken, belirli oturumlarda son kullanıcılar konuşmacı olarak yer almakta ve
farklı paydaşları bir araya getiren bu
keyifli buluşmanın sonucunda farklı
gruplar birbirlerinin deneyimleri ve
düşüncelerini de anlayabilmekte ve
buna göre çözümler geliştirmektedir.

ISAF Exclusive Konferansı’nın en
önemli oturumlarından biri olan
“sektör konuşuyor” panelinde sektörün temsilcileri, ilgili kurum temsilcileri, STK’lar ve akademisyenler
sektörün sorunlarını konuşacakları
özel bir panel gerçekleşmektedir.

ISAF Exclusive Konferansı’nda genel
oturumlar ile birlikte ayrı salonlarda,
fuar katılımcısı olan firmaların sunumları gerçekleşmektedir. Firmaların en
yeni uygulamaları anlattıkları çözüm
gösterileri şeklinde gerçekleşen bu
oturumlarda dinleyiciler güncel gelişmeleri yakından takip etme şansı
bulmakta, ilgilendikleri firmaların
ilgilendikleri ürünleri hakkında detaylı
bilgiye ulaşabilmektedir.

Farklı Kesimler…
Farklı bakış Açıları...

3 ayrı salonda gerçekleşen bu
sunumlarda sadece güncel teknolojiler değil, geleceğin teknolojileri de
anlatılmakta,
sunumları
yapan
konuşmacılar ile dinleyiciler karşılıklı
soru cevap ile görüş paylaşımında
bulunabilmektedir.

ISAF Exclusive; kapsamındaki fuar ve konferans
oturumları ayrı salonlarda gerçekleşirken,
salonların konumları sayesinde tüm konferans
ve fuar ziyaretçilerinin iki bölümü de rahatlıkla
takip edebilecekleri özelliktedir.

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

• Salon orta bölümde 3 cephesi açık stantlar

• Salon kapı yanlarında 2 cephesi açık stantlar

• Salon duvar kenarlarında yer alan stantlar

• Fuaye alanlarında yer alan stantlar

• Ahşap özel stant

• Ahşap özel stant

• Ahşap özel stant

• Örümcek stant veya Banko

• Konaklama (3 gece, çift kişilik 2 oda)

• Konaklama (3 gece, çift kişilik 1 oda)

• Konaklama (3 gece, çift kişilik 1 oda)

• Açık büfe içecek

• Açık büfe içecek (Fuar fuaye kafeterya)

• Açık büfe içecek (Fuar fuaye kafeterya)

• Açık büfe içecek

• Öğlen Yemeği (1 kişi x 3 gün)

• Öğlen Yemeği (3 gün x 5 kişi)

• Öğlen Yemeği (3 gün x 4 kişi)

• Öğlen Yemeği (her 6 m2 için 1 kişi x 3 gün)

• Açılış yemeği (1. akşam, 2 kişi)

• Açılış yemeği (1. akşam, 15 kişilik davetiye)

• Açılış yemeği (1. akşam, 12 kişilik davetiye)

• Açılış yemeği (1. akşam, her 6 m2 için 3 kişi)

• Gala yemeği (2. akşam, 2 kişi)

• Gala yemeği (2. akşam, 5 kişilik davetiye)

• Gala yemeği (2. akşam, 4 kişilik davetiye)

• Gala yemeği (2. akşam, her 6 m2 için 2 kişi)

• Fuar davetiyesi (sınırsız)

• VIP transfer

• VIP transfer

• VIP transfer

• Konferans davetiyesi (2 adet)

• Otopark kullanımı (2 araç)

• Otopark kullanımı (1 araç)

• Otopark kullanımı (1 araç)

• Fuar kataloğunda reklam sayfası

• Fuar kataloğunda reklam sayfası

• Fuar kataloğunda reklam sayfası

• Fuar davetiyesi (sınırsız)

• Fuar davetiyesi (sınırsız)

• Fuar davetiyesi (sınırsız)

• Konferans davetiyesi (20 adet)

• Konferans davetiyesi (15 adet)

• Konferans davetiyesi (her 6 m2 için 3 adet)

Siz İşinizi Düşünün
Detaylar Düşünüldü!

• Paket 1 stant alanları 40 m2 - 50 m2 arasıdır.
• Paket 2 stant alanları minimum 28 m2’dir.
• Paket 1, Paket 2, Paket 3 stantların tasarımı, uygulaması, kurulumu organizasyona aittir.
• Stant elektrik kurulum ve kullanımı tüm katılım paketlerinde sınırsızdır.
• Gala yemeği sadece katılımcılara özeldir.
• VIP transferler Havaalanından otele, otelden havaalanınadır.
• Otopark kullanımı konaklama ve fuar süresincedir.
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