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ANKIROS 
ANNOFER 
TURKCAST 
fuarları yeni bir 
rekora 
hazırlanıyor...

ANKIROS 
ANNOFER 
TURKCAST 
Fairs are ready 
for a new 
record!

The global meeting of the metallurgy industry, 
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST will take place on 
November 12-14 in 2020.

2020 yılında 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor.

Metalurji sektörünün dev buluşması, 
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST Fuarları 

Sürekli artan üretim ve ihracat miktarları ile çelik ve döküm 
sektörleri her yıl rekor üzerine rekor kırarak büyümekte, 
metallere şekil vererek üretim yapan tüm sanayi alanlarına 
birincil girdiyi üretmekte.

Türkiye çelik sektörü Avrupa'da 2., Dünya'da ise 8. sırada. Türk 
döküm sektörü Avrupa'da 3., Dünya'da ise 11. sırada 

Gelişen metalurji sektörünün Avrupa'da önde gelen, 
Avrasya'daki tek buluşma noktası olan ve iki yılda bir  
düzenlenen ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST, ulusal ve 
uluslararası tüm sektör liderlerini yine bir araya getiriyor. 

nd thTurkish steel industry is 2  in Europe, 8  in the world. 
The Turkish foundry sector continues to invest in high 
value added metal casting investments by reaching the 

rd th3  largest in Europe and 11  in the world. 

 

With the ever-increasing production and export 
quantities, the steel and foundry industries are growing 
every year, producing the primary input to all industrial 
areas. 

Organized once every two years, ANKIROS / 
ANNOFER / TURKCAST, the leading Eurasian meeting 
point of the metallurgy industry, brings together all the 
national and international industry leaders.

ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 
2018 Katılımcı Anketi'nde katılımcıların 
%99.5'i, sonraki fuarlara katılacaklarını 
ifade ettiler.

In ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST 2018, 99.5% of the 
exhibitors stated that they will be 
exhibiting in the next show again.

METAL FORGING INDUSTRY WILL 
TAKE STAGE IN ANKIROS 2020!

DÖVME SANAYİ ANKIROS 2020'DE 
SAHNE ALIYOR!
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1.020 EXHIBITORS / Katılımcı 17.197 VISITORS / Ziyaretçi

CONGRESS EVENTS

TÜDOKSAD tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Döküm 
Kongresi, döküm sektöründe gelişmeleri ve ilerlemeleri, sektör 
uzmanları ile paylaşılmasını sağlayacak.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi 
(METEM) tarafından düzenlenecek 20. Uluslararası Metalurji ve 
Malzeme Kongresinde, yurt içinden ve yurt dışından araştırmacılar, 
3 gün boyunca Metalurji biliminin tüm branşları hakkında akademik 
ve pratik bildirilerini sunacaklar.

KONGRE ETKİNLİKLERİ
"GEÇMİŞTEN GELECEĞE METALURJİ"

İlk ANKIROS'ta başlanan meslek birlikleri ve akademik kurumlar ile 
işbirlikleri 2020'de de gelişerek devam ediyor. Teknik kongreler 
sektörel gelişmelerin, akademik araştırmaların, uzmanlar ve sektör 
profesyonelleri ile buluşmalarını sağlayarak, karşılıklı etkileşim ve 
paylaşımlara platform yaratmaktadır. Kongrelerin, mühendislik 
öğrencileri ve araştırmacılarıyla, sektörün profesyonellerinin 
birbirine yakınlaşmasına katkısı da tartışmasızdır.

Collaborations with professional associations and 
academic institutions, which started with the first 
ANKIROS, continue in 2020. Technical congresses 
provide a platform for interactions and exchanges by 
enabling sectorial developments, academic researches, 
experts and sector professionals to meet. The congresses 
provide a proper platform to bring engineering students, 
researchers, and the professionals of all related industries 
together.

"METALLURGY FROM PAST TO THE FUTURE"

thThe 11  International Foundry Congress organized by 
TÜDOKSAD will enable the developments and progress in 
the casting sector to be shared with experts.

thAt the 20  International Metallurgy and Materials 
Congress, organized by TMMOB Chamber of 
Metallurgical and Materials Engineers Education Center 
(METEM), Turkish researchers and international 
researchers will present their academic and practical 
papers on all branches of Metallurgy for 3 days.

Katılımcı sayısı, 1992'de düzenlenen ilk fuardan itibaren on kat 
büyüyerek 1020 sayısına ulaştı.

Since the first exhibition in 1992, the exhibitor number 
increased ten times and reached 1.020 in 2018. +1.000 

EXHIBITORS 
Katılımcı

+22.000m² 
NET STAND AREA

Net Stand Alanı

+17.000
VISITORS
Ziyaretçi

§ Doğru alıcıyı bulmak ve bu kişilerle yüzyüze görüşme imkanına 
sahip olmak,

İş dünyası için yüz yüze iletişim ve gerçek ürün 
sunumları önem taşımaktadır. ANKIROS / 
ANNOFER / TURKCAST, başka hiçbir yer de 
bulamayacağınız bir deneyim sunmaktadır.

NEDEN KATILMALI?

§ Gelecek vaat eden bu bölgedeki pazar eğilimlerini ve reaksiyonlarını 
keşfetmek,

§ İş adamları ile yüz yüze görüşmek ve deneyim alışverişinde 
bulunmak,

§ Yeni ihracat bağlantıları bulmak ve geliştirmek,

§ Güçlü yönlerinizi yansıtmak,
§ Sanayideki gelişmeleri ve bölgesel durumu değerlendirmek.

§ Metalurji sektöründe kullandığınız ürün ve hizmetlerinizi tek bir çatı 
altında tanıtma imkanından yararlanmak,

§ Metalurji endüstrisinin, tedarikçilerinin ve üreticilerinin farklı 
bölgelerden bir araya geldiği, tek platformda yer almak,

§ To take part in the only platform where producers, 
suppliers of metallurgy industry in a wide region are 
coming together.

§ To make face to face meetings with business people and 
exchanging experiences,

§ To  find right buyers and talk face to face…

§ To discover market trends and reactions  in the most 
promising region,

§ To utilise the possibility of introducing your products & 
services to metallurgy industry under single roof

§ To develop & improve export connections …

WHY YOU SHOULD EXHIBIT;

§ To reflect your own strengths,
§ To assess overall industry and regional situation.

 Industry looks for and rely heavily on 
face-to-face communication and real 
product presentations. ANKIROS / 
ANNOFER / TURKCAST offers 
experiences that you cannot get 
elsewhere!



Supported by TCUD-Turkish Steel Producers 
Association; Ankiros will be hosting iron and 
steel producers, suppliers of the global steel 
and foundry industries with their growing 
capacities and growing competitiveness 
from all corners of the world. Turkish iron and 
steel producers, rolling mills and steel service 
centers and local and global suppliers of the 
industry will be exhibiting in the special steel 
section which formed for them.  ANKIROS 
2020 provides its participants and visitors the 
opportunity to strengthen their professional 
connections and to establish efficient 
partnerships in the special halls which bring 
together steel producers and suppliers.

TÇÜD - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından 
desteklenen ANKIROS Fuarında, dünyanın her 
köşesinde ürünleri kullanılan, büyüyen kapasiteleri 
ve gelişen rekabet gücüyle global çelik ve döküm 
piyasasının en önemli tedarikçilerinden biri olan 
Türk demir-çelik üreticileri, haddehaneler ve çelik 
servis merkezleri ve sektörün lokal ve global 
tedarikçileri kendileri için oluşturulan çelik özel 
bölümünde sergileme yapacaklar. ANKIROS 2020, 
katılımcılarına ve ziyaretçilerine, sektöre yön veren 
çelik üreticileri ile sektörün tedarikçilerini buluşturan 
özel  hol lerde,  profesyonel  bağlant ı lar ın ı 
güçlendirme ve verimli iş ortaklıkları kurma fırsatı 
sağlıyor.

ALL ABOUT FOUNDRY & STEEL
DÖKÜM VE ÇELİK İLE İLGİLİ HER ŞEY

ANKIROS Technology, Machinery and Products Trade Fair

th15  International Iron-Steel and Foundry

15. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm
Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı

IT IS A PRIVILEGE 
TO BE AT ANKIROS
ANKIROS'DA OLMAK 
AYRICALIKTIR

ALL METALLURGY 
INDUSTRY MEETS 
UNDER THE SAME 
ROOF AGAIN!

TÜM METALURJİ 
SEKTÖRÜ YİNE AYNI ÇATI 
ALTINDA BULUŞUYOR!



 Haddehane Donanımları,

 Kum Hazırlama Sistemleri ve Maça Makinaları,

 Test ve Analiz Cihazları,

 Sand Preparation Plants and Core Machines,

 Metal Loading Systems,

 Refrakter Malzemeler,

And much more related to foundry and steel, Industry 4.0, 3D 
printers, and the latest technologies used in the metallurgy industry.

 Arc and Induction Furnaces,
  Industrial Furnaces,

 Surface Cleaning Machinery and Materials,
 Raw Material and Consumables,
 Refractory Materials,

 Endüstriyel Fırınlar, Yakma ve Kontrol Sistemler

 Dövme Teknolojisi ve Malzemeleri,

ANKIROS 2020 Fuarı'nda yatırımların halen devam ettiği Avrasya Bölgesinin 
çelik, döküm ve dövme sektörlerinden katılan ulusal ve uluslararası üretici ve 
tedarikçi firmaların ziyaretçilere sergileyecekleri arasında;

Ve döküm ve çelik ile ilgili çok daha fazlasını, Endüstri 4.0, üç boyutlu yazıcılar 
gibi metalurji sektöründe kullanılan son teknolojiler yer almaktadır.

 Hammadde ve Sarf Malzemeleri,

 Forging Technology, Equipment,

 Yüzey Temizleme Makinaları ve Malzemeleri,

 Entegre Tesis Makina ve Ekipmanları,

 Casting Machinery,

 Ark ve İndüksiyon Ocakları, Pota ve Vakum Ocakları,

 Demir ve Demirdışı Döküm Makinaları,

 Metal Yükleme Sistemleri,

  Integrated Plant Machinery & Equipment,
 Rolling Mill Equipment,

 Test and Analysis Instruments,

At ANKIROS 2020 Fair, the investments of the national and 
international manufacturers and suppliers from the steel, foundry and 
forging sectors of the Eurasia region will be exhibiting;

RIGHT FAIR 

DOĞRU FUAR 
KAZANDIRIR

WIN WITH THE

FOR STEEL INDUSTRY

ÖZEL ÇELİK HOLLERİ

HALLS 8 & 9

SPECIAL HALLS 

Global Gathering of Foundry & Steel Industry
 Döküm ve Çelik Dünyasının Buluşma Noktası



th14  International Non-Ferrous Metals 
Technology, Machinery and Products Trade Fair
14. Uluslararası Demirdışı Metaller Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı

  Isıl İşlem Fırınları, Kontrol ve Test Cihazları,

ANNOFER 2020 Fair offers the opportunity to recognize the 
products of the most advanced technologies in non-ferrous metals, 
but also offers various solutions to different expectations by creating 
unique alternatives suitable for every need.

Detaylı bilgi için www.annofer.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 Sandblasting, Moulding Machines and Mixers,

ANNOFER 2020 which brings together all the non-ferrous metals 
industries, 

  İndüksiyon ve Eritme Ocakları, 

 Casting Technologies,

 Heat Treatment Furnaces, Control and Testing Equipment,
 And much more about non-ferrous metals industry,

For detailed information, please visit www.annofer.com

Provides access to all products related to significantly growing 
aluminium, copper and other non-ferrous metal industries such as 
raw materials and consumables under one roof.

Metalurji sektörünün en önemli bileşenlerinden olan tüm demir-dışı metal 
sektörünü biraraya getiren ANNOFER 2020 Fuarı;

 Refrakter Malzemeleri,
 Döküm Teknolojileri, 
 Kumlama ve Kalıplama Makinaları ve Mikserler,

 Ve Demir Dışı Metaller ile ilgili çok daha fazlası,

  Induction and Melting Furnaces,
 Refractories,

Büyüyen alüminyum, bakır ve diğer demir dışı metal sektörü ile ilgili tüm 
ürünlere tek bir çatı altında ulaşmaya olanak sağlıyor. 

ANNOFER 2020 Fuarı demir dışı metaller konusunda en gelişmiş 
teknolojilerin ürünlerini tanımaya fırsat vermekle birlikte, her ihtiyaca uygun 
yaratıcı alternatifleri oluşturarak farklı beklentilere çeşitli çözümler sunuyor. 

ANNOFER

DEMİR DIŞI METAL 
SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİ 
VE TEDARİKÇİLERİ BU 
YIL DA ANNOFER 
2020'DE BULUŞUYOR!

MANUFACTURERS 
AND SUPPLIERS OF 
NON-FERROUS 
METAL INDUSTRY 
COME TOGETHER IN 
ANNOFER 2020



TURKCAST has been supported by Turkish Foundry Association from the beginning.

Türk döküm endüstrisi modern yatırımlar ve müşterilerin ilgisiyle AB’de 3. Sırada yer 
almaktadır. TURKCAST, ziyaretçilerin memnuniyetleriyle alanında öncü ihtisas fuarı olduğunu 
kanıtlamıştır.  

Turkey's business situation is creating new investment opportunities for the 
production of metal components. Production of vehicles and components, general 
machinery production, energy and infrastructure investments, requests complex 
metal products and demands on castings and forgings are increasing. Turkey 
became an industrial hub for all types and shapes of metals. 

Türkiye’nin sanayi ekonomisi metal parçaların üretiminde yeni yatırım fırsatları yaratmaktadır. 
Taşıt ve parça üretimi, genel makine üretimi, enerji ve altyapı yatırımları, kompleks metal üretimi 
talepleri ve döküm ve dövme talepleri artış göstermektedir. Türkiye her tip ve biçimdeki metaller 
için endüstriyel bir merkez haline gelmektedir. 

Turkcast, başlangıcından beri, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından 
desteklenmektedir.

2004’ten bu yana TURKCAST, özellikle AB yoğun döküm endüstrilerinden olmak üzere, 
dünyanın her yerinden birçok döküm alıcısına ev sahipliği yapıyor. Bu sene ziyaretçilerin, 
dünyanın dört bir yanından gelen dökümhaneleri de görme şansları olacak.

Since 2004, TURKCAST has been hosting many casting buyers from all over the 
World, mainly from EU's casting intensive industries. This year, visitors will have the 
opportunity to meet the foundries from all over the world.

rdTurkish Foundry Industry ranks 3  in EU, by their modern investments and interest of 
customers. TURKCAST is the pioneer and premier trade fair proven by the 
satisfaction of visitors.

IN 2020,
TURKCAST WILL
BE OPEN TO THE
FOUNDRIES
FROM ALL

2020'DE TÜM

GELECEK
DÖKÜMCÜLERE

ÜLKELERDEN

TURKCAST,

COUNTRIES!

AÇIK OLACAK!

TURKCAST th9  Foundry Products Trade Fair
9. Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı



Stand Sales Contact Information
Stand Satış İletişim Bilgileri

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș
Tel: +90 312 439 6792

Mehmet Akyüz
Tel: +90 533 214 3942
E-mail: makyuz@ankiros.com
sales@ankiros.com

We invite all companies to exhibit at 
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 
2020; the heart of Global Metallurgy 
Industry

Tüm Firmaları, Global Metalurji Sektörünün 
Kalbinin Attığı ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST 2020 Fuarlarına Katılmaya 
Davet Ediyoruz

Sales Representatives
Satış Temsilciliklerimiz

Germany, Europe, USA / Almanya, Avrupa, ABD
Deutsche Messe AG 
Christiane Hlawatsch
+ 49 511 89 31410  •  christiane.hlawatsch@messe.de

Italy / İtalya
Fiera di Hannover
Jürgen Tröger
+39 02 70 63 3 29 2  •  juergen@hfitaly.com

China / Çin
Hannover Milano Fairs China Ltd 
Fiona Song
+8621 504756700  •  fiona.song@hmf-china.com

Spain / İspanya
MELE Servicios Feriales S.L.
Marit Jantzen
+34 91 359 8455  •  info@messe.es

South Korea / Güney Kore
IPR Forum Co. Ltd.
Chris Maeng
+82 2 5517070  •  dmag@ipr.co.kr

India / Hindistan
Hannover Milano Fairs India Pvt. Ltd.
Geeta Bisht
+91 22 6267 2119  •  info@hmf-india.com

Supporters 
Destekleyenler

Organizer
Organizatör

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. 6/2
06680 Çankaya, Ankara - TURKEY
Phone: +90 (312) 439 6792
Fax: +90 (312) 439 6766
www.ankiros.com
info@ankiros.com

www.ankiros.com

150.- € /exhibitor (katılımcı) + VAT (KDV)*

 Fuar Kataloğunda firma bilgilerine yer verilmesi
• Publishing company information in the fair catalogue / 

• Unlimited visitor invitations / Sınırsız sayıda ziyaretçi davetiyesi

Registration Fee / Kayıt Ücreti

Cost of Participation
Katılım Ücretleri

• Standard stand construction / Standart Stand Konstrüksiyonu
• Installment of electricity / Stand içerisine elektrik temini

245.- € /m² + VAT (KDV)*

• Spotlights / Aydınlatma (100W/3m²)

Standard Stand / Standart Stand

• Standard fascia board / Standart alın yazısı

275.- € /m² + VAT (KDV)*
Furnished Stand / Mobilyalı Stand

• 1 info desk / banko
• 1 brochure rack / broşürlük
• 1 waste bin / çöp kovası

• 4 chairs / sandalye

• 1x1 locked room / kilitli oda
In addition to standard stand / Standart standa ek olarak;

• 1 table / masa

Raw Space / Standsız

235.- € /m² + VAT (KDV)*

minimum 20 m²

minimum 12 m²

minimum 12 m²

*5% early bird discount is available until 30.06.2019.
%5 erken kayıt indirimi 30.06.2019 tarihine kadar geçerlidir.*


