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LESHOW İSTANBUL 2022
ULUSLARARASI DERİ & MODA FUARI

20-22 Ocak 2022 tarihlerinde, Harbiye-Nişantaşı İstanbul Kongre Merkezi’nde 3.901,25 m2’lik alanda gerçekleştirdiğimiz LeShow
İstanbul Uluslararası Deri ve Moda Fuarımızın 3’üncü organizasyonu; Türkiye ve uluslararası kamuoyunda yarattığı yoğun ilgiyle 
ülkemizin küresel tanıtımı ile Covid-19 pandemisi sonrası Türk deri ve hazır dış giyim moda sektörünün uluslararası marka bilinirliği ve 
ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamıştır.



• Fuar toplam net 3.901,25 m2’lik alanda gerçekleşti.
• Fuarımıza toplam 10 ülkeden 77 katılımcı firma (62 Türk, 15 yabancı firma) iştirak 

etti.
• Fuarımıza 2.379’u Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey-Orta Asya 

bölgesel pazarlarındaki 51 ülkeden gelen yabancı kilit sektörel girişimciler olmak 
üzere toplam 52 ülkeden 6.128 profesyonel ziyaretçi (% 38.82’si yabancı) katıldı.

• Fuarda uçuş ve otel konaklama masrafları Türkel Fuarcılık A.Ş. tarafından karşılanan 
48 ülkeden gelen toplam 546 kişilik yabancı sektörel satın alım heyetleri ağırlandı. 

• Fuarda 3 gün boyunca 6 katılımcı firmanın en son kreasyonlarını sergilediği moda 
defileleri için toplam 745 m2 büyüklüğünde ve 20 metre uzunluğunda podyum 
kuruldu. Defilelerimizi yaklaşık 3.000 kişi izledi.
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KATILIMCI BİLGİLERİ
Fuarımıza 15’i Yabancı ve 62’si Türk firması olmak 
üzere; toplam 10 ülkeden (Türkiye, Güney Kore, 
Danimarka, Slovenya, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, 
Rusya Federasyonu, İtalya, Polonya) 77 deri, kürk ve dış 
giyim moda sektörü firması (%19,48’i yabancı) 
katılımcı olarak iştirak etti.

Katılımcı firmaların %75’i
3.LeShow İstanbul-
2022’den memnun

kaldıklarını belirttiler.

Katılımcı firmaların %72’si
bir sonraki LeShow

İstanbul fuarına tekrar 
katılacaklarını bildirdiler.



LESHOW İSTANBULKATILIMCI FİRMA BİLGİLERİ

10 ÜLKE 77 KATILIMCI FİRMA

ÜRÜN GRUPLARI
Etik ve Sürdürülebilir;



KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

RASMUS HOLM MADSEN

The whole LeShow team have been very helpful. We feel like
you guys care for your customers. The fair helped us to make
new business connections. Thank you very much!

FATİH SANSAR

Pandemi zor bir dönem ama bu zor dönemde
Leshow böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz. 
Yeni müşteriler ile tanışma fırsatı bulduk. Leshow Avrasya’da 
yapılan en güzel ve en büyük üst grup fuarı.

JEAN-PIERRE ROUPHAEL

Thanks to LeShow team for their usual support and for all the
images and videos shared from our Furmark stand it is 
highly appreciated. Fingers crossed for the next year exhibition
for participate!

İBRAHİM AYDOĞAN

Leshow İstanbul ekibine çok teşekkür ederiz. Firmamız 
açısından fuar çok olumlu geçti.



KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

KAAN KONYA

Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Firmamız 
açısından olumlu bir fuar süreci geçirdik, yeni pazarlara açılma 
fırsatı bulduk.

NIKOLAOS SIAMOS

The most positive thing is that there were more visitors than
we expected who were really interested in our business. The
fair was really well-organised and representatives were quite
helpful and supportative before and during the fair.

ALİ RIZA KAYA

Pandemi açısından zor olan bu dönemde, beklentimizin 
üstünde bir fuar geçirdik.

ANASTASİOS LANGIOTIS

Good number of visitors, good service – representatives of the
LeShow team. Thanks for everything.



ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

2.379’u Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu 
ve Kuzey-Orta Asya bölgesel pazarlarındaki 51 ülkeden 
gelen kilit yabancı sektörel girişimciler, toplam 52 
ülkeden 6.128 profesyonel ziyaretçi (%38,82’si 
yabancı) katılımı sayesinde; deri ve kürk moda 
sektörüne yeni ve verimli uluslararası iş birliktelikleri ile 
hacimli iş bağlantısı imkanları yaratılmıştır.

Ziyaretçilerin %86’sı bir 
sonraki LeShow İstanbul’u 
tekrar ziyaret edeceklerini 

belirtmiştir.



LESHOW İSTANBULZİYARETÇİ BİLGİLERİ



LESHOW İSTANBULYABANCI SEKTÖREL SATIN ALIM HEYETLERİ



Tanıtım ÇalışmalarıSOSYAL MEDYA

Fuar sırasında alandaki tüm etkinlikler videowall
üzerinden iştirakçiler ile paylaşıldı. Ayrıca 

instagram üzerinden CANLI YAYIN yapılarak 
takipçilerin izlenmesi sağlandı.

Instagram sayfasında paylaşılan postların 
günlük olarak 1000 ila 4000 arası kişiye 

erişimi sağlandı.

Fuar öncesi ve sonrası katılımcı -
ziyaretçilerden gelen etkileşimlerin sayısı 

2 Milyonun üzerindeydi.

Fuar öncesindeki 6 aylık süreyi kapsayan 
Facebook, Instagram ve Google reklamları 
Dünya genelinde 11.425.831 kişiye ulaştı.



CNN TÜRK, A HABER, HABERTURK, NTV 
Tv kanallarında, 17-18-19 Ocak 2022 

tarihlerinde fuar tanıtım reklam çalışması 
yapıldı.

Tanıtım ÇalışmalarıTV - RADYO

Süper FM, A Haber Radyo, Kral Pop, 
Power Türk FM, CNN Radyo kanallarında, 
17-18-19 Ocak 2022 tarihlerinde sabah -
akşam spot fuar tanıtım reklam çalışması 

yapıldı.



Tanıtım ÇalışmalarıAÇIK HAVA OUTDOOR ÇALIŞMALARI

İstanbul’un Etiler, Bebek, Nişantaşı, Ulus, 
Zorlu gibi birçok merkezi ve kalabalık 

lokasyonunda 2 hafta boyunca GoldFace
fuar tanıtım reklam çalışmaları yapıldı.

Etiler Bebek

Ulus Zorlu

Nişantaşı



LESHOW İSTANBULYAZILI BASIN



LESHOW İSTANBULİNTERNET HABERLERİ



LESHOW İSTANBULREKLAM ERİŞİMLERİ



Defile GörüntüleriMIX & MATCH



Defile GörüntüleriMIX & MATCH



LESHOW İSTANBULKATILIMCI MODA DEFİLESİ GÖRÜNTÜLERİ



LESHOW İSTANBULKATILIMCI MODA DEFİLESİ GÖRÜNTÜLERİ



LESHOW İSTANBULFUAR ALANINDAN GÖRÜNTÜLER
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