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Ukrayna’nın Kiev şehrinde 
düzenlenen Inter Build 
Expo 2018 – Uluslararası 

Yapı Fuarı’na, Ukrayna ve yaban-
cı ülkelerin hemen hemen tüm 
bölgelerinden 25 bin profesyo-
nel katıldı. Fuarda shingle, bi-
tümlü su yalıtım örtüleri, drenaj 
levhası, EPS ve enjeksiyon am-
balaj ürünleri, cam elyaf takvi-

yeli polyester çatı örtüsü 
(CTP) ve alçıpan profille-
rini tanıtan Çukurova Ya-
lıtım büyük ilgi gördü. 

4 gün süren fuar, hükü-
met yetkililerinin ve sektörün 
önde gelen uzmanlarının buluş-
ma noktası oldu. Fuar boyunca, 
mimarlar, tasarımcılar, inşaat ve 
kaplama malzemeleri üreticile-

ri ile dağıtıcıları bir araya geldi.

Çukurova Yalıtım, 2018’de yurt 

dışı fuar organizasyonuyla yo-

ğun bir fuar takvimi geçirecek.

Ukrayna Uluslararası Yapı 
Fuarı’nda Boy Gösterdi

Çukurova Yalıtım,  

Çukurova Yalıtım, Ukrayna bölgesinin önemli 
fuarlarından biri olarak kabul gören Inter Build Expo 
2018 – Uluslararası Yapı Fuarı’na katıldı.

Plastik boru sektörünün li-
der markalarından GF Ha-
kan Plastik, müşteri mem-

nuniyeti ve stratejik işbirliklerini 
geliştirmek amacıyla düzenlen-
diği seyahat kampanyaları ile 
fark yaratmaya devam ediyor.

GF Hakan Plastik, seyahatlerde 
2017 yılında üst yapı ve alt yapı 
ürün gruplarında belirlenen ko-
talara ulaşan Türkiye’nin dört bir 
yanından bayilerini ve müşteri-
lerini ağırladı. Kıbrıs’ta Barış ve 
Özgürlük Müzesi, Mevlevi Mü-
zesi, Dr. Fazıl Küçük Müzesi gibi 
tarihi mekanlar ziyaret edilirken; 
İspanya’da Endülüs kültürünün 
izlerinde bir yolculuk yaşandı. 

Mimarisi ile öne çıkan Grana-
da‘da avluları, bahçeleri ve ha-
vuzları ile ünlü Elhamra Sarayı; 
Cordoba’da Batı İslam  Sanatı’nın 
en çarpıcı yapılarından Mezquita 
Ketedrali gibi tarihi yapılara yol-
culuğun yanı sıra Flamenko’nun 
vatanı Sevilla da renkli akşam-
ları ile konuklarına ev sahipliği 
yaptı. Ukrayna’nın kültür, eğitim, 
bilim merkezlerinden biri olan 
Kharkiv’de ise yine tarihi me-
kanların yanı sıra Ukrayna’nın 

ilk ve tek kozmonotluk ve ufoloji 
müzesi olan Yuri Gagarin Pla-
netaryum katılımcılara farklı bir 
deneyim yaşattı.

GF Hakan Plastik, 2018 yılı içeri-
sinde farklı seyahat kampanya-
ları ile iş ortakları ile buluşmaya 
devam edecek.

Seyahat Kampanyaları 
ile Fark Yaratıyor

GF Hakan Plastik, 
Plastik boru sektörünün 
lider markalarından GF 
Hakan Plastik, müşteri 
memnuniyetini ve stratejik 
işbirliklerini geliştirmek 
amacıyla düzenlendiği 
seyahat kampanyaları ile fark 
yaratmaya devam ediyor.


