
SONUÇ
RAPORU 2019





Fuarda, modern çağın gelin ve damat adaylarının değişen taleplerine uygun içerikler üreten firmalar binlerce çiftle buluştu. Dijital 
dünyanın sunduğu yenilikleri entegre edebilen, hizmet ve ürün anlayışlarını kişiselleştirilmiş detaylarla renklendirebilen markalar, 3 gün 
süren fuarda yeni trendlerini beğeniye sundular. Evlenecek çiftlerin evlilik hazırlığı ve düğün süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarını bulabildiği 
fuarda, 2019’un gelin ve damat adayları için 129 firma, yeni sezon ürün ve hizmetlerini sergiledi. 

Her yıl değişen ve yenilenen düğün ve evlilik hazırlığı ile ilgili tüm detayları yakından takip ederek, fuarı hem ziyaretçi hem de katılımcı 
için daha verimli ve keyifli bir yolculuğa dönüştürmeye çalışıyoruz. 17. yılımızda farklı markaları ve tasarımcıları da bünyemize katarak 
yenilenmenin verdiği heyecanla kapılarımızı açtık. Global dünyanın trendlerini yakalayan firmalarla binlerce çifti karşıladık ve güzel 
işbirliklerine, birebir tanışmaları ve samimi sohbetleri ekledik. 

Bir sonraki yıl bambaşka çiftlerle yepyeni bir yolculuğa çıkmak için hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Katılımcı firmalarımızla birlikte 
2020’de yeni trendler, yeni ürün ve hizmet anlayışları ve yeni heyecanlarla bir arada olmayı diliyoruz. 

EVLİLİK HAZIRLIKLARI 
FUARI
01-03 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları 

Fuarı, 17. yılında ‘Country Wedding’ konseptiyle evlenecek çiftlere rehberlik eden bir 
organizasyon olarak pek çok defile, etkinlik ve şovlara sahne oldu. 



RAKAMLARLA
EVLİLİK DÜNYASI

8000 m2 alanda gerçekleşti.

129’ idi.

29.125 kişi ziyaret etti.

22 farklı iş kolundan firma yer aldı.

5 saat 13 dakika yer aldı. 

3 aylık sosyal medya tanıtım kampanyası süresince 2.813.405 kişiye ulaşıldı.  

7.196.235 kişiye ulaşıldı. 

 3 aylık kampanya süresince sosyal medya, Google ADS, Google organik arama ağı ve diğer mecralar aracılığıyla 

16.380 ziyaretçi web sitesi üzerinden online davetiye alındı.

3 günlük süre zarfında yaklaşık 1.2 milyar liralık ticari hacim yarattı. 

450 m2 büyüklüğünde 300 kişi izleme kapasiteli,

14 m uzunluğunda catwalk kuruldu.

 5 gelinlik defilesi 1 dans şovu gerçekleşti. 

1800 kişi izledi

29.125
ZİYARETÇİ



FUAR TANITIM
ÇALIŞMALARI



KONSEPT ÇEKİMİ

Her yıl trendlerden ilham alınarak belirlenen 
fuarın bu yıl ki konsepti Country Wedding oldu.  

Konsept çekim ile başlayan fuar hazırlıkları 
bu yıl Gürman At Çiftliği’nde doğayla iç içe 

gerçekleşti. Kovboy çizmelerinin ve şapkalarının 
öne çıktığı çekimde bu yılın trendlerini üzerinde 

taşıyan gelinlikler kullanıldı.



DAVETİYE

NİKAH DAİRELERİ AFİŞ VE 
DAVETİYE DAĞITIMI

AFİŞ

150.000 adet basılı davetiye Nişantaşı, Bağdat 
Caddesi, Kadıköy, Pendik ve Bakırköy’de şık cafe ve 
restoranlara, seçkin mağazalara ve katılımcı tüm 
firmalara dağıtıldı. 

İstanbul’un 35 ilçesinde yer alan nikah dairelerine 70.000 adet 
davetiye ve 350 adet afiş dağıtımı yapıldı.

yapıldı.
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OLAN FUAR

online davetiye: www.evlilikfuari.com

evlilikfuari EvlilikDunyasi Evlilik Fuarı

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği) izni ile düzenlenmektedir.
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SOSYAL MEDYA VE GOOGLE REKLAM 
ÇALIŞMALARI

 4 aylık süreyi kapsayan Facebook, Instagram ve Google reklamları ile 10 milyon kişiye ulaşıldı.

Fuar öncesinde katılımcı tüm firmalardan toplanan fotoğrafların paylaşımı sonucu oluşan etkileşim sayısı 82.000 oldu.

10 hediyenin verildiği ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya 15.150’ye yakın kişi katıldı. 

4 aylık sosyal medya tanıtım kampanyası süresince 2.813.405 kişiye ulaşıldı.  

Fuar süresince 4 aylık Google Adwords reklamları aracılığıyla web sitesine 37.547 kez tıklanarak ulaşıldı.

Fuar öncesinde fuara yönlendirme ve katılımcı firmaların tanıtımı için totalde 185 tane gönderi paylaşıldı.

Fuar esnasında 3 gün boyunca 250 story paylaşıldı, storyleri toplamda 318.764 kişi izledi. 

Sosyal medya kampanyası süresince 5 ayrı fenomene paylaşım yaptırılarak fuara yönlendirme yapıldı.



RADYO REKLAMLARI

METRO YÜRÜYEN 
MERDİVEN YANI 
AFİŞ ÇALIŞMASI

Karnaval ile yaptığımız işortaklığı sonucu Radyo sponsorumuz Super Fm’de, 
14 Ocak - 01 Şubat 2019 tarihlerinde toplamda 650 spot ile fuara yönelik reklam 
çalışması yapıldı. Fuarın ilk günü Fuar alanı önünde konumlandırdığımız Karnaval 
otobüsünden GEVEZE 4 saatlik canlı yayın yaptı.

Yenikapı – Hacıosman metrosundaki yürüyen 
merdiven yanlarında 27 Ocak – 03 Şubat 2019 
tarihleri arasında 1 hafta süre ile 550 adet
panoda reklam çalışması yapıldı.



MARMARAY 
YÜRÜYEN MERDİVEN 
YANI AFİŞ ÇALIŞMASI

METROBÜS DURAKLARI 
PANO REKLAM 
ÇALIŞMASI

Marmaray yürüyen merdiven yanlarında 28 Ocak – 04 
Şubat 2019 tarihleri arasında 1 hafta süre ile 210 adet 
panoda reklam çalışması yapıldı. 

24 -31 Ocak 2019 tarihleri arasında; Söğütlüçeşme – 

Beylikdüzü arasındaki metrobüs duraklarında toplam 

130 adet panoda reklam çalışması yapıldı.



MEGALIGHT ÇALIŞMASI

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında 24 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında 1 hafta süre ile 100 adet 
Megalight reklam çalışması yapıldı.



ZORLU AVM REKLAM 
PANOLARI

KLASS MAGAZİN 
İLAN ÇALIŞMASI

İstanbul Zorlu AVM’de yer alan videowall lar ve AVM içerisinde 
yer alan reklam panolarında 21 Ocak - 01 Şubat 2019 tarihleri 
arasında reklam çalışması yapıldı.

yapılan dergisi olan KLASS MAGAZİN’in Ocak 
sayısında fuar ilanı ve haberi yayınlandı. 



PR TANITIM
ÇALIŞMALARI



TV HABERLERİ
Evlilik Dünyası 2019 Fuar haberleri, fuar öncesinde, esnasında ve sonrasında KANAL D, STAR TV, SHOW TV, NTV, ATV, FOX TV, 
CNN TÜRK, A HABER, BEYAZ TV, KANAL 24, HABER GLOBAL, HABERTÜRK, TRT 1, TRT HABER, TRT WORLD, TV 8, TGRT, Bloomberg 
HT kanallarında 5 saat 13 dk yer aldı. 



GAZETE VE DERGİ HABERLERİ
Fuar 17 farklı yayında 52 haberle yazılı basında yer aldı.



İNTERNET HABERLERİ
Evlilik Dünyası 2019 Fuar haberleri internet ortamındaki haber, magazin ve sektör 
sayfalarında 220 haberle yer aldı. 



İSTATİSTİKLER

KATILIMCI FİRMA İSTATİSTİKLERİ
Önümüzdeki yıl fuara katılmayı düşünüyor musunuz?
Evet %55

Hayır %10

Belki %35

Standınızı kaç evlenecek çift ziyaret etti ?
100-500 kişi %56

500-1000 kişi %40

1000 ve üzeri %4 



Ziyaretçilerimize sorduk?
Fuar tanıtım çalışmalarına en çok hangi 

alanlarda rastladınız?
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