
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE GELEN CONEXPO-CON/AGG ULUSLARARASI SERGİ KATILIMCILARI: 
ABD'DE YERLEŞİK MÜŞTERİLERİNİZE DAHA İYİ HİZMET VERMENİN 5 ADIMI 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde işinizi genişletmeyi mi amaçlıyorsunuz? CONEXPO-CON/AGG 10-14 Mart 
2020 tarihlerinde Las Vegas'a dönüyor ve Kuzey Amerika'nın en büyük inşaat ticaret fuarı, kuruluşunuz 
için Amerika Birleşik Devletleri genelinde potansiyel müşteriler ve bayiler ile bağlantı kurmaya yönelik 
kusursuz bir fırsat oluşturacaktır. Fuar, 100.000'in üzerinde katılımcı çekmektedir ve son iki fuardaki 
katılıma dayalı olarak, CONEXPO-CON/AGG katılımcılarının dörtte üçünden fazlasının Amerika Birleşik 
Devletlerinde yerleşik katılımcılar olmasını bekliyoruz. ABD'de yerleşik mevcut ve aday müşterilerinizle 
başarıyla iletişime geçme yeteneğinizi desteklemek için bir uluslararası fuar katılımcısı olarak fuar 
öncesinde ve fuarın avantajından yararlanmanız gereken ilk 5 beş adım verilmektedir: 
 
1. Fuar Öncesi: Pazarlama kiti 
CONEXPO-CON/AGG'ye gelmeden önce, Pazarlama Kiti materyallerimizi (doğrudan posta ögeleri, e-
posta kampanyası ve paylaşılabilir grafikler) kullandığınızdan emin olun, böylece müşterilerinize daha 
kolay erişebilir ve fuarda sizi ziyaret etmeleri için onları teşvik edebilirsiniz. Sergi sahiplerimize ek maliyet 
olmaksızın, Pazarlama Kitimiz yoluyla ABD müşterilerinize 2.000 doğrudan posta göndereceğiz. 
 
2.  Fuar Öncesi: Basılı malzeme ve promosyon materyallerinizin tümünün miktarlarını güncelleyin  
Promosyon materyallerinizin ve basılı malzemelerinizin doğru bir şekilde hazırlandığından emin olun. 
Metrik ölçü sistemi küresel olarak bilinmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletlerinde ağırlıklı olarak 
kullanılan ölçü sistemi, Amerika Birleşik Devletlerin geleneksel ölçü sistemidir ve uzunluk, ağırlık, hacim, 
alan, hız ve sıcaklığın ifade edilme tarzını etkiler (ör. alan tipik olarak fit kare ve hız, mil birimi ile ifade 
edilir) Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinde ayrıca basamak işaretlemesi olarak virgül, ondalık 
işaretlemesi olarak ise nokta kullanılır. Bununla birlikte büyük miktarları ifade etmek için kısa yazım 
kullanır (ör. ABD'de bir milyar sadece 1.000.000.000 sayısının eşdeğeridir).  
 
3.  Fuar Öncesi ve Fuarda: Standınız için çevirmen kiralayın 
Standınızda herkes akıcı İngilizce konuşamıyorsa, CONEXPO-CON/AGG'de bulunduğunuz süreden en 
fazlasını elde etmenizi sağlamak üzere kaynaklara sahibiz. ITC'de çevirmenlik hizmetlerini sunmamıza 
karşın, standınızda bunlar için hazır olduğunuzdan emin olun ve iş yapma şansınızı artırın. Doğrudan 
Sergi katılımcısı panonuz yoluyla standınız için özel çevirmenleri kiralayabilirsiniz.   
 
4. Fuar Öncesi ve Fuarda: Halkla İlişkiler (PR) ve sosyal medya 
Fuarda markanızın görünürlüğünü artırmak için En iyi Halkla İlişkiler uygulamalarımızı (Sandra 
makalesine bağlantı gerekiyor) ve sosyal medya ipuçlarını (sosyal medya ipuçları giriş sayfasına 
bağlantı gerekiyor – kaç çeviri yapmayı planlıyorsunuz?) yürütün. 
 
5. Fuarda: Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 
Lütfen bizi Uluslararası Ticaret Merkezinde ziyaret edin! ITC, CONEXPO-CON/AGG'de uluslararası 
topluluğumuzun yuvasıdır. Ana ITC, Büyük Lobinin hemen üzerinde North Hall ikinci katında (oda no. 
N250) bulunur ve yeni bağlantılı kampüs konumumuz, Festival Alanında bulunur. Bu alanlar, uluslararası 
katılımcıların toplanıp, iş yapabilmeleri için ideal yerlerdir. Hizmetler şunları içerir: 

 Ülke yuvarlak masalarından ekonomik sempozyumlara ve eğitim oturumları da dâhil olmak 

üzere çok çeşitli uluslararası odaklı etkinliklerden oluşan geniş bir sunum yapılmaktadır. 

 Pek çok iş hizmetinin yanı sıra özel toplantı odalarına erişim. Ocak 2020'den başlayarak toplantı 

odası rezervasyonu yapabileceksiniz. 

https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm
https://www.conexpoconagg.com/visit/international-visitors/?viewmode=0#tab-TabsLayout1-2


 Fuarda karşılaşacağınız en yaygın diller konusunda yardım için ITC'de çevirmenler 

bulunmaktadır. 

 
CONEXPO-CON/AGG 2020'de sizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla bilgi için 
www.conexpoconagg.com adresini ziyaret edin veya benimle pmartin@aem.org adresi üzerinden 
iletişime geçin. 
 

http://www.conexpoconagg.com/
mailto:pmartin@aem.org

