
Karavan Hayatı Yaşam Felsefesi Oldu

Karavanshow Eurasia organizatör firması BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 
“Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek Karavan Show Eurasia, hem minimal yaşam 
konsepti hem de karavan tatilciliği konusunda önemli bir boşluğu dolduracak. Bu 
gelişen sektöre ülkemizin imzasını atmak için Ekim ayında gerçekleştireceğimiz 
organizasyonla büyük fayda sağlamayı hedefliyoruz. Karavan hayatı adeta bir 
yaşam felsefesi oldu. Özellikle evlerde kaldığımız dönem sonrasında sektöre çok 
daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı. BİFAŞ olarak karavan, kamp hayatını yaşayan 
ya da yaşamak isteyenlerin ayağına büyük bir organizasyonu getirdik” dedi.

Vural Karavanshow Eurasia için, “Motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, 
özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römork-
larına ilaveten; karavan iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş 
ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer alacak” dedi.

Suda ve Karada Kullanılabilen Karavanlar Bu Fuarda

Karavan teknolojileri her gün gelişiyor. Bu alanda taleplerin yoğun olması ve çok 
çeşitli ihtiyaçlar sektörün büyümesini sağlarken gelişimini de olumlu yönde destekli-
yor. Bunun en güzel örneklerinden biri de hem suda hem de karada kullanılabilen 
karavanlar. Bu karavanların en güzel örnekleri de Karavanshow Eurasia’da 
ziyaretçisini bekliyor.

Son Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Ön Planda

Hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak ve ürün tedarik etmek belki de 
günümüzün en büyük sorunlarından birisi. Ancak Karavanshow Eurasia; en yeni kar-
avan teknolojilerinin tedariki, entegrasyonu ve yenilebilir enerjinin karavanlarda 
kullanımı ile ilgili ürünleri inceleme fırsatı sunuyor. Bununla birlikte doğada seyahat-
lerine ve yaşamlarına devam edecek kullanıcıların bu yaşam tarzına uygun ürünler 
de sergilenecek.

Fuar beş gün boyunca ziyaretçisine açık olacak. Karavanshow Eurasia’yı ücretsiz 
olarak ziyaret etmek ve daha detaylı bilgi almak için www.karavanshow.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

KARAVANSHOW EURASIA’DA YENİLİKER SİZİ BEKLİYOR

7’den 70’e hayalleri süsleyen karavanlar 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında; Kamp, 
Karavan ve Ekipmanları, Alternatif Turizm Fuarı KARAVANSHOW EURASIA’da. 
Türkiye’den ve dünyadan birçok karavan meraklısının ağırlanacağı fuar, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 1. ve 3. salonlarda gerçekleşecek. Karavan ile ilgili her türlü 
donanım ve araç bu fuarda yer alacak. En yeni ürünler ve karavanlarla ilgili pek çok 
yeni teknoloji bu fuarda sergilenecek.

Sadece Tatil Değil, Yaşam Tarzı

Karavan hayatının sadece kısa süreli bir tatil değil aynı zamanda bir yaşam tarzı 
olmaya başladığı bu dönemde fuar, karavan meraklılarına en iyi seçenekleri tek bir 
merkezden sunmasıyla büyük kolaylık sağlıyor. Şüphesiz karavan artık bir yaşam 
tarzı haline geldi. İnsanlar ev almak veya sabit bir yerde yaşamaya bağlı kalmak 
yerine, kısıtlı olan vakitlerini daha iyi değerlendirebilmek için karavana yöneliyorlar. 
Sektörün büyüklüğü ve seçeneklerin çok olması, bu alanda bilginin kısıtlı olması 
Karavanshow Eurasia’yı ön plana çıkarıyor.

150’den fazla firma ve 250’yi geçen marka, fuarda ürünlerini ve hizmetlerini 
sergileyecek. Her türden karavanın yer alacağı fuarda karavan hayatının daha 
rahat geçirilmesi, zamanın daha tasarruflu kullanılması ve konforlu bir yaşam alanı 
oluşturabilmek için yüzlerce ürün de incelenebilecek. Karavanshow Eurasia’yı 2022 
yılında yurt içinden ve yurt dışından 30 binin üzerinde karavan ilgilisinin ziyaret 
etmesi bekleniyor.
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