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KASKON GRUP
Hakkımızda 
Kaskon Grup 2019 yılında kurulmuş olup, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
kaliteli hizmet sunmayı misyonu haline getirmiş, genç ve uzman kadrosuyla 
yazılım, organizasyon, fuar ve medya sektöründe markalaşmayı hedefleyen 
kurumsal bir şirkettir.

Yazılım kısmında web, mobil, masaüstü ve oyun geliştirme, medya kısmında 
tanıtım ve reklam filmi çekimi, grafik tasarım, pr ve sosyal medya yönetimi, 
organizasyon kısmında fuar organizasyonları, kongre ve konferans yönetimi, 
etkinlik yönetimi hizmeti vermektedir. 2020 yılı itibariyle aynı anda 5000 m2 
alana kadar özel, ahşap ve maxima stant kurulum kapasitesine sahip olup 
bu alanda da hizmet vermeye başlamıştır.

Tüm projelerde müşteri memnuniyetini esas alarak markalaşma yolunda
 fikirlerini ve hedeflerini büyütmeyi planlarken, kurulduğu yıldan bu yana 
vermiş olduğu hizmetlerle oldukça başarılı olan Kaskon Grup adından sıkça 
söz ettirmiştir.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarına rağmen etkileyici fuarlar 
düzenleyerek fuarcılık sektöründe şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlamıştır.
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YAZILIM
WEB Yazılım
Alışveriş siteleri, sosyal ağlar, içerik yönetimi alanla-
rında interaktif sistemlerin projelendirilip kullanıma 
açılma süreci için sizlerin çözüm ortağı oluyoruz.

Mobil Yazılım

İhtiyaçlarınıza göre talep etmiş olduğunuz mobil 
uygulamayı sizler için tasarlıyor ve geliştiriyoruz.  

Oyun Geliştirme

Dijital cihazların ve cihazlarda oynanan oyunların 
günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bu 
dönemde firmamız projenize ve markanıza uygun 
hizmet vermektedir.

Web Yazılım
Mobil Yazılım
Masaüstü Yazılım
Oyun Geliştirme
ERP/MRP
SEO



MEDYA
Video Prodüksiyon 

Geniş ekipman parkuru ve alanlarında uzman kişilerden 
oluşan ekibi ile, video prodüksiyon ihtiyaçlarının tamamına 
yönelik nitelikli çözümler üretiyoruz.

Grafik Tasarım

Grafik tasarım hizmetimizle dijital dünyadaki bilinirliğinizi 
arttırabilir ve kendinize iyi bir yer edinebilirsiniz. Sosyal 
medya görselleri, banner tasarımları ve firmanızın tüm grafik 
işleri için grafik tasarım hizmetleri sunuyoruz.

Sosyal Medya Yönetimi

Markanızın sosyal medyada bilinen ve güvenilen bir marka 
haline gelmesi ile sektörünüzde alım ve satım performansınız 
artacaktır. Sosyal medya yönetiminin amacı sizi doğru 
kitleye ulaştırmak ve halkla ilişkiler kısmını organize etmektir.

İyi bir reklam 
hizmeti size kârlı 

bir yatırım olarak 
döner.



ORGANİZASYON 
Fuar Organizasyonu

Her büyüklükte fuar organizasyon ve plan-
laması bu konuda tecrübeli ekibimiz tara-
fından sağlanmaktadır. Bu noktada fuar 
temasının geliştirilmesi, fuar alanı seçimi, 
tasarım ve kurulum, fuar satış ve sponsor-
luk dosyalarının hazırlanması, pazarlama 
faaliyetleri, bütçe oluşturulması, fuar 
ziyaretçi planlaması ve tanıtım çalışmaları 
ile fuar organizasyonunun gerektirdiği tüm 
noktalarda sizlerin yanındayız.

Kongre ve Konferans Yönetimi

Kongre organizasyonu noktasında bütçe-
lendirme, kongre ve toplantı mekanı seçimi, 
salon ve mekan lojistik planlama ve deko-
rasyon, otel odalarının temini, rezervasyon 
sistemlerinin oluşturulması, davetli progra-
mı yönetimi, , stand ve sergi alanı planla-
ma, halkla ilişkiler, promosyon ve tanıtım 
çalışmaları, sekreterya, veri güvenliği ve 
arşivleme hizmetleri sağlanmaktadır.

Etkinlik Yönetimi 

Kurum ve kuruluşların pazarlama, satış, 
halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan 
kaynakları gibi birimlerinin görev alanların-
da yer alan, iç veya dış sosyal paydaşlarla 
sıcak temas sağlanan, içeriğin iletilmek 
istenen mesajlar doğrultusunda kurgulan-
dığı, lansman, bayi toplantısı, fuar katılımı, 
vb. faaliyetler etkinlik yönetiminin kapsamı 
altındadır.

Stant Hizmeti

Firma taleplerine uygun olarak kaliteli 
işçilik bilincinde aynı anda 5000 m2 alana 
kadar özel, ahşap ve maxima stant kuru-
lum kapasitesine sahiptir. Bütçeye en 
uygun fuar standı tasarımı sunmayı ve 
misafir memnuniyetini amaçlayan Dizayn 
Stant, her tür büyüklükte fuar, festival ve 
etkinlik ve organizasyonlarda tecrübeli 
ekibi ile stant planlanması ve kurulumu 
yapmaktadır.

Firmanızın
ihtiyacına uygun hızlı

ve profesyonel
destek sağlıyoruz.



Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı
Kaskon Grup  ilk olarak Anadolu’nun en büyük enerji fuarı 
olan 3-5 Haziran 2021 tarihleri arasında güneşin başkenti 
Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca 47 
şehir ve 10 ülkeden toplam 25.000 kişi giriş yaptığı ve 72 
firma katılım sağladığı fuarı düzenlenmiştir. 

Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı
Anadolu’nun en büyük enerji fuarını 2. kez  3-4-5 Mart 2022 
tarihleri arasında “Konya’nın Enerjisi Türkiye’yi Aydınlatıyor” 
teması ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca 30 şehir 
toplam 18.395 kişi giriş yaptığı ve 50 firma katılım sağladığı 
fuarı düzenlenmiştir. 



Konya Kahve ve Çikolata Festivali 

Konya’nın ilk ve tek Kahve & Çikolata Festivali 8-10 Ekim 2021 
tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi Açık hava alanın-
da yoğun bir katılım ile gerçekleşti. 
Festivale 3 gün boyunca 8 şehirden toplam 28.834 misafir 
giriş yapmış olup aynı zamanda 72 firma katılım sağlamıştır. 

Konya Kahve ve Çikolata Festivali 

Konya’nın ilk ve tek Kahve & Çikolata 
Festivali 2. Kez 3-5 Haziran 2022 tarih-
leri arasında Selçuklu Kongre Merkezi 
Açık hava alanında yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti. 
Festivale 78 firma katılım sağladı. 
Festival kapsamında Kurukahveci 
Mehmet Efendi, Arabica Coffee House, 
UK Gıda – Starbucks Soğuk Kahve, Has 
Kahve, İçim Süt, Obsesso gibi sektörün 
ünlü firmaları kahve sokağında, Wow 
Sweet Company, Tadıbu Abdurrahman 
Tatlıcı, Cafe Meram, Tadelle, Altat gibi 
çikolata firmaları çikolata sokağında
yer almıştır.



Konya Savunma Sanayi
Tedarikçi Buluşmaları 

Türkiye’nin  en büyük 3. fuarı Konya Savunma Sanayi 
Tedarikçi Buluşmaları 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında 
sanayi şehri Konya’da yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti.
Fuar ana sanayi ile Konyalı üreticilerini bir araya getirere
3 gün boyunca 43 şehir ve 3 ülkeden toplam 17.360 kişi 
misafir giriş yaptı ve 92 firma katılım sağladı.



F UAR STANT KİRALAMA HİZMETLERİ

2020 yılı itibariyle firma taleplerine uygun olarak kaliteli işçilik 
bilincinde aynı anda 5000 m2 alana kadar özel, ahşap ve 
maxima stant kurulum kapasitesinde hizmet vermektedir.  
Bütçeye en uygun fuar standı tasarımı sunmayı ve misafir 
memnuniyetini amaçlayan Kaskon Grup, her tür büyüklükte 
fuar, festival ve etkinlik ve organizasyonlarda tecrübeli ekibi 
ile stant planlanması ve kurulumu yapmaktadır.

Maxima sistem modüler standlar fuarlar için özel olarak 
geliştirilmiş sistemlerdir. Maxima sistem standlar alışılagel-
miş tüm modüler standlardan çok farklı ve daha moderndir. 
Çok geniş tasarım özgürlüğü veren maxima standları kullan-
dığınızda fuar alanında rahatlıkla fark edilir olursunuz. 

Sunta/Suntalam ya da MdfLam dan üretilmiş standlar için 
kullanılan terimdir. Firmaya özel üretildiğinden dolayı tek 
sefer kullanılabilir, eğer stant firmalar için tekrar kullanılmak 
isteniyorsa tasarım ve kullanılan malzemede detaylara dikkat 
edilmelidir. Özenli bir işçilik ile stant uygun koşullarda 
depolanarak tekrar kurulabilir. 

5000 m² 'ye kadar aynı yükseklikte,  istenilen boyutlarda 
ve özelliklerde aynı anda kurulabilen stantlardır. 

Maxima
Stant

Ahşap
Stant

Paket
Stant
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Üretim Yeri     
Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi 
Sitesi, Ayanbey Mah. Yazır Sok. 10739. 
Sk. No:9 Karatay/Konya      

Merkez Ofis 
Ayanbey Mah. Yazır Sok.
No:4/4 Meram /Konya www.kaskongrup.com

info@kaskongrup.com 

0530 707 3742


