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"FESPA Eürasia ile Potınsiy,elini Keşfel" ana teııasi ile bu yıl yediıcı defa düerılğnecek ölaır
FESPA Eurasia 20l9 Getriş Fo.mal Dıjital Baski. Seıigı,afi Baskı. Teksıil Baskı ve Eııdüsniyel Reklaıı
Fuıı. 5-8 Aralık 2019 ıarihie;-i aıısında jFNI IsıııLıiıl Fıar -\leı:kezi'ıde geıçekJeşecekıiı,
Ar.:tllrava Reli]aııcilal Derııeği (ARID) taraflııdaır Korıiedeıasvonrııııza iletilen yazıda: 55
sekrörü Tüıkıye geıelİide ıeıısil eden ıek demek oian ARED
ıaıafndııı oıganize edilen, 500'deıı fazla ılıarkaırn teıısil eclildiği FESPA Eurasia ruariııın;

yıiı aşkın ıecriıbeye saiıip FESPA ve

.
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Tiiıtiye, Avl,tlpa, oıla Asya. oı"ta Dogu Ye Küzey Afrika'darı olıratrı üzere elliden fazla iilkeden
ı.oplanıda 9 buı seköı pııfesyoııelhi ağıılıdığı,
ziyat,etçileıe seklijldek]

sot1

ıeknolo.jiielj ıakip eınie, rılrıslararası ve yerel rızmaırlaria görüşiıe.

işleıııeleıirın sınulaıııı ve iş ağlaıu:ı geniş}eıııe iıırkanı sağla,vacilgi.
beli*ileıek. Fuaıda, leksıii. endli§ıIiyel ıeklaın ve araç kaplaına alanlıda [jcleısiz seiniıeı]er.
ıvorkslıoplar, şl,grılanıalı eıkitılikleı ı,,e yaı,ısıııalar cliizenle_yeıek zi.vaıerçile.lı kaıdilerıııi
geiişti{ebilecekleri ve yeni bir bakış açısı kazanalıilecek]eri ifltelakİil bir orfaın Suntllacıg.ı
bildirilııektedir.
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geıeğini ıica edeıiz.
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