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Alternatif tatil seçeneklerini 

değerlendirmek isteyen, şehir 

yaşamının stresli ortam ve 

kalabalığından uzaklaşmayı 

arzulayanlar bu yıl da rotasını CNR 

Camp & Caravan İstanbul – Kamp 

ve Karavan, Doğa Sporları Fuarı’na 

çevirdi. Doğa tutkunları 09-13 Mart 

2022 tarihleri arasında Yenikapı - 

Avrasya Gösteri ve Sanat 

Merkezi’nde yoğun kar yağışına 

rağmen buluştu.

Özellikle son dönemde kalabalığı 

giderek artan şehirlerin ve alternatif 

tatil anlayışlarının ön plana 

çıkmasıyla karavan, kamp, doğa ve 

su sporlarına yoğun ilgi oldu. Doğa 

ile iç içe olmayı tercih eden binlerce 

doğaseverin bir araya geldiği CNR 

Camp & Caravan İstanbul – Kamp 

ve Karavan, Doğa Sporları Fuarı, 

zor kış koşullarına rağmen 2 bin 

178'i yabancı olmak üzere toplam 

28.710 ziyaretçiyi ağırladı.

Doğaseverler,
    fuara akın etti



GOBİ ÇÖLÜNÜ
GEÇEN TÜRK

İKİ ÇOCUKLA
YOLLARDA

TEMEL
KAMPÇILIK EĞİTİMİ

DAĞCILIĞIN
TEMEL KURALLARI 

Mustafa KARAHASANOĞLU Bestami KÖSE

Mert GÜLTEKİN Gezen1çi�t (Musa&Burcu)

Recep ARSLANTÜRK Ahmet ÖRNEK

istanbuloffroadkulubu

kaybolanadammert gezen1cift 

plansizgezgin 

cadirkeyficom

DOĞA SPORLARI
KARAVAN VE GEZİ

Sedat AÇIL Ender  KURUTLU

gezenbilir

kampway

DOĞADA HAYATTA
KALMA VE YAŞAM

SEYAHAT
VE KAMP

Ünlü gezginler
ve influencerlar

keyifli anlar 
yaşattı

CNR Camp & Caravan İstanbul, birbirinden renkli 
fenomen ve gezginleri de ağırladı. influencerlar, yaptıkları 
canlı yayınlarla ziyaretçilere fuar boyunca eğlenceli 
anlar yaşattı. Festival havasında geçen fuarda, 
kişiselleştirilmiş en lüks karavan Mercedes O403, Efsane 
Karavan Yollarda, Yolda Bi Mutluluk, Her Mevsim Gez gibi 
ünlü fenomenler ve araçları damga vurdu.

CNR Camp & Caravan İstanbul’un en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de Tiny Houselar oldu. Fuara özel 
olarak tasarlanan ve iki günde tamamlanan Tiny House, ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Off Road 
Kulübü, PlansızGezgin, Gezgin1Çift,  
Kampway, Gezenbilir gibi çok sayıda renkli 

ismin ve grubun yer aldığı  "Doğada Hayat 
Var" temalı seminer programları, doğaseverleri 

bilgilendirirken keyifli anlar da yaşattı.

Fuara özel Tiny House 2 günde yapıldı

Seminerler konularıyla ilgi odağı oldu



%74.2
Hayır

%26.8
Evet

Fuardan bir ürün satın aldınız mı?Karavanınız var mı?

Fuarı daha önce ziyaret ettiniz mi?

%80.9
Hayır

%19.1
Evet

%53
Evet

%47
Hayır

Hangi ürünlerle ilgilendiniz?

Ziyaretçi Memnuniyet Anketi Katılımcı Görüşleri… Katılımcı Görüşleri… Katılımcı Görüşleri…

%72.3

%58.9
%44.7

%23.4

Çekme karavanlar
Motokaravanlar
Tiny houselar
Tekneler ve denizcilik malz.

Beğendim Geliştirilebilir Beğenmedim

%64.6

 %12

%23.4

CNR Camp & Caravan İstanbul Fuarı'nı ziyaret edenler arasından yaklaşık 2 bin ziyaretçinin 
katılımı ile yapılan anket sonuçlarına göre alttaki veriler elde edilmiştir.

Toplam Ziyaretçi 28.710

Avrupa

%61
Diğer

%11
Orta
Doğu

%28

Ülke
Sayısı

35+

Yerli
Ziyaretçi

26.532

Yabancı
Ziyaretçi

2.178

Yerli
Katılımcı 
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Yabancı
Katılımcı

%27

FUARA KATILIM YAŞ ARALIĞI

18-30 Yaş

31-40 Yaş

41-50 Yaş

51-60 Yaş

61-70 Yaş

70 Yaş ve Üstü

 %38
 %23
 %22
 %10
 %5
 %2

Fuar bizim adımıza gayet 
verimli geçti. Gerek yurt içi 
gerek yurt dışı siparişlerimizi 
oluşturduk; Kuveyt ile bu fuarda bir 
anlaşma yaptık. İç piyasada en fazla 
ziyaretçi ağırlayan firmalardan biri 
olduk. Yenikapı’daki fuar alanı da 
oldukça başarılıydı; insanlar buraya 
daha rahat ulaşabildi. Kötü hava 
şartlarına rağmen insanlar fuara 
rağbet gösterdi. CNR’ın organi-
zasyonundan oldukça memnun kaldık. 

Katıldığımız ilk fuar ve çok güzel geçti. Yoğun bir 
katılım vardı. Yurt dışından da yoğun talep aldık. 
Yerli satıştan çok Almanya, Fas, Mısır gibi yabancı 
ülkelere satış yaptık. Diğer ülkelerden de büyük 
talepler oldu, önemli bağlantılar elde ettik.  Fuar 
alanının yapısı ve kullanımı çok başarılı, ulaşımı da 
çok kolay.  Umarım bundan sonraki fuarlar da çok 
güzel geçer.

MUFLON KARAVAN
Ali Çavdar

Yönetim Kurulu Bşk.

EKSADO
(Tiny House)

Melek Kurteş
Pazarlama & Satış Sor.

Şu an CNR tarafından 
Yenikapı Fuar Alanı’nda 

düzenlenen fuardayız, çok güzel 
geçiyor. Kar yağışına rağmen 
yoğun bir taleple karşı karşıyayız. 
Önceden hizmet verdiğimiz ve 
bundan sonra hizmet vereceğimiz 
müşterilerle bir araya geldik, 
temaslarda bulunduk. Türkiye’nin 
her yerinden katılım aldık ve 
neredeyse ülkemizin her yerine 
karavan gönderdik. Gördüğümüz 
talepten oldukça memnunuz. CNR Camp & Caravan 

İstanbul Fuarı’na tiny 
house üreticisi bir firma 
olarak katılıyoruz.  Yoğun 
talepten gayet memnunuz. 
Kar yağışına rağmen 
gerçekten çok fazla ilgi 
gördük. Hem yurt içinden 
hem yurt dışından 
ürünlerimizle ilgilenen 
müşteriler bizi ziyaret 
ederek görüşmeler sağladı. 
Başta Hollanda, Almanya ve 
yurt içinden gelen talepleri 
karşılamak adına yoğun 
çaba sarf ediyoruz. 

Firmamız adına çok 
verimli ve başarılı bir 
fuar geçirdik. Fuar 
alanının Yenikapı’da olması 
çok önemli avantajlar sağladı. 
Beklentimizi karşılayan 
ziyaretçilerle bir araya geldik. 
Ziyaretçi profili açısından ciddi 
çalışıldığını hissettik. Özellikle 
Orta Doğu ve Avrupa olmak 
üzere yurt dışından ciddi 
ziyaretçiler geldi. CNR’ın alışık 
olduğumuz üst seviye 
performansını her zaman 
bekliyor olacağız. 

Firmamızın çatısı altında yer alan dört markayla fuara 
katılım sağladık. Fuar alanı bakımından, bu zamana 
kadar katıldığımız fuarlar arasında en iyi alan 
diyebiliriz. Hava muhalefetine rağmen ulaşım olarak 
da çok rahattı. Yerli ve yabancı ziyaretçi açısından 
yoğun katılımın olduğu fuarda, başta Mısır olmak 
üzere yabancı ülkelerden ürünlerimizle ciddi anlamda 
ilgilenen müşterilerle karşılaştık. 

Sektörde 4 yıldır üretim yapan bir firmayız. Üretmiş 
olduğumuz ürünlerle bugün dünyanın on 
ülkesinde varlık gösteriyoruz. CNR’ın düzenlediği 
bu fuara katılarak ülke yelpazemizi genişletmek 
istedik. Yabancı ve yerli ziyaretçilerin katılımıyla 
standımız bir hayli ilgi gördü. Fuarın Yenikapı’da 
yapılması da, pek çok insanın daha fazla alternatif 
yollarla alana ulaşmasına imkan tanıdı. 

BAŞKENT KARAVAN
Eray Özcan

Satış Müdürü

GENCER KARAVAN
Ahmet Karagöz
Operasyon Yön.

NK KARAVAN
Faik Mintaş

Satış Sorumlusu

ARDOR
Pınar Şimşek

Satış Sorumlusu

CAMPERMEN
Özer Özdemir

Firma Kurucusu
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