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paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler 

Kongresi 

Boya Sektörünün Büyük Bilimsel Buluşması 
 

 

Boya sektöründeki yeni trend akıllı boyalar ve boya üretim teknolojisindeki son 

gelişmeler, Boya Sanayicileri Derneği’nin (BOSAD) uluslararası katılımla düzenlediği 

paintistanbul Kongresi’nde tartışılacak. İnovasyon konusundaki çalışmaları ve bu 

alanda yayımladığı kitaplar ile tanınan dünyaca ünlü bir isim Peter Fisk de 

paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi 

için Türkiye’ye geliyor…   

 
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), üretim oranları ve büyüyen pazarı kadar teknolojide de 

Avrupa standartlarını yakalayan Türk boya sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünü 

artıracak teknolojilere yatırım yapması amacıyla önemli bir organizasyonu hayata geçiriyor. 

Uluslararası alanda da yakından izlenen paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve 

Yardımcı Maddeler Kongresi’nin üçüncüsü 22 – 23 Ekim tarihlerinde İstanbul WOW Hotels 

& Convention Center’da düzenlenecek.  

 

Paintistanbul 2014 Kongresi’nin ana konu başlıkları arasında; boya üretiminde kullanılan yeni 

hammaddeler, Nanoparçacıklar ve Nano yapılar, sürdürülebilir teknolojiler ve boya sektörünü 

yakından ilgilendiren REACH ve diğer yasal düzenlemeler yer alıyor. Teknoloji sayesinde son 

yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden fonksiyonel boyalar da kongrede gündeme gelecek önemli 

başlıklardan birini oluşturuyor. Kongre katılımcıları kir tutmayan, kolay temizlenen, kendi 

kendini temizleyen ve onaran, alev geciktirici, anti-mikrobiyal boyalar ile ilgili son gelişmeleri, 

konunun uzmanlarından dinleme fırsatı bulacaklar.  
 

Uluslararası katılımlı paintistanbul 2014 Kongresi’ni, dünya boya ve hammaddeleri sektörünün 

en etkili ve saygın yayın organlarından biri olan European Coatings Journal’ın da yayıncısı 

olan Vincentz Network destekliyor. Bu yıl, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de 

Kongre destekçileri arasında yer alıyor. 

 

Kongrenin yanı sıra gerçekleşecek bir diğer önemli organizasyon ise yurtdışından gelen üst düzey 

akademik ve sanayi temsilcileriyle, boya sektörünün Ar-Ge ve teknik uzmanlarına yönelik olarak 

yapılacak Boya Okulu.  
 

Uluslararası katılımlı kongremiz tüm sektör paydaşlarımızın, akademik temsilcilerin ve 

öğrencilerinin katılımına açıktır. 

 

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak, katılımın ücretsiz olduğu kongre programını incelemek ve 

başvuru yapmak için www.paintistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 
 

Bilgi için: 

 

BOSAD Genel Sekreterlik   0216 384 74 53- 93 paintistanbul@bosad.org 

 

 

http://www.paintistanbul.com/
mailto:paintistanbul@bosad.org

