
HOMETEX.ORG PORTALI 

Kayıt ve Giriş Kullanım Kılavuzu 



Derneğimiz TETSİAD tarafından hazırlanan HOMETEX.ORG 
portalı; Türk Ev Tekstili Sektörünün, Ürünlerinin ve Firmalarımızın 
yurt dışında tanıtımı ve yeni iş bağlantıları yapmaları 
hedeflenerek şu anda toplam 9 dilde hizmet verecek şekilde 
hayata geçirilmiştir. 
 
TETSİAD üyeleri, bu portala hiçbir ücret ödemeden kayıt olarak 
firmalarını ve ürünlerini sergileyebilecek, bu portal vasıtasıyla 
yurt dışında bulunan sektörümüz ile ilgili kurum ve kişilerle 
bağlantı kurabilecektir. 
 
Hazırlamış olduğumuz bu portalın yurt içinde ve yurt dışında 
tanıtım çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. 
 
Portal’a kayıt olacak değerli üyelerimizin de, bu portal’da 
oluşturacakları firma profillerini müşterileri ile paylaşarak daha 
geniş kitlelere ulaşmaları mümkün olacaktır. 
 
HOMETEX.ORG portalına kayıt için yapılması gerekenler ve 
adımlar ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 



HOMETEX.ORG 
KAYIT NASIL YAPILIR ? 

HOMETEX.ORG portalına kayıt için www.hometex.org adresine giriş 
yapılarak açılan ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ; 
 
BE AN EXHIBITOR butonuna tıklanarak kayıt ekranına kayıt işlemleri 
başlatılır. 

http://www.hometex.org/


Bu buton tıklandığında karşımıza aşağıda yer alan kayıt ekranı 
gelmektedir. 

Bu kayıt ekranında girilmesi gereken bilgiler;  Firma İsmi, Yetkili  
Adı Soyadı,  Telefon numarası, E-Mail adresi,  Oluşturmak 
istediğiniz  kullanıcı şifresi şeklindedir. 



Kayıt ekranında istenilen bilgilerin girişi yapıldıktan sonra karşınıza 
aşağıdaki ekran gelecektir. 

Bu ekranda girilmesi gereken bilgiler ; 
 
Firma Adı (Otomatik olarak gelecektir), Firma Kısa adı, Firma 
yetkili adı, Firma adresi, Kuruluş tarihi, İli, E-mail adresi, Telefon 
numarası, firmanızın web sayfası adresi, Firmanızın İNGİLİZCE 
tanıtım yazısı, Firma Logo, Satış yaptığı ülkeler, Firmanın çalışan 
sayısı, Firma Türü, Sosyal Medya hesapları, Firmanızı – 
ürünlerinizi arayanların rahatça ulaşabilmesi için etiket 
tanımlamalarınız ve firma konumudur. 



Firma bilgileri sekmesinin girişini tamamladıktan sonra ikinci adım 
firmanızın sertifika bilgilerinin girişidir. 
 
Bu adımda, varsa firmanıza ait sertifikaların (iso kalite belgeleri 
v.b.) JPEG veya PNG formatında yüklemesi yapılacaktır. 
 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, yükleyeceğiniz dosyanın 
boyutlarının 450 x 660 pixel boyutlarını aşmamasıdır. 
 
Bu ekranda dilerseniz, firmanıza ait birden fazla sertifikayı 
yükleyebilir ve görüntüleme sıralamasını dilediğiniz şekilde 
ayarlayabilirsiniz. 
 
Varsa, Sertifika dosyanızı seçerek kaydet butonuna basarak 
Sertifika yükleme işlemini tamamlamış olacaksınız. 

SERTİFİKA YÜKLEME adımı 



Firmanıza ait sertifika bilgilerinizi yükledikten sonraki adım, varsa 
firmanızın (İngilizce olarak hazırlanmış) PDF formatındaki 
kataloğunun yüklenmesidir. 
 
Bu ekranda dikkat edilmesi gereken husus; yükleyeceğiniz dosyanın 
PDF formatında olması ve dosya boyutunun 5 MB ‘dan büyük 
olmamasıdır. 
 
Bu ekranda katalog yükle kısmını tıklayıp, PDF dosyanızı seçerek 
kaydet butonunu tıkladığınızda, yükleme işlemi gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

KATALOG YÜKLEME adımı 



Bu adımda, varsa firmanızın bugüne kadar katıldığı fuarların girişi 
yapılacaktır. 
 
Fuar adını yazarak Fotoğraf yükle butonunda, katılmış olduğunuz 
fuarla ilgili (firma stantınızın) fotoğrafını yükleyebilirsiniz. Bu 
ekranda da yükleyeceğiniz fotoğrafın 675 x 426 pixel boyutunu 
aşmaması gerekmektedir. 
 
Katıldığınız ve girişini yapmak istediğiniz fuarları (Dilerseniz en 
yeniden en eskiye tarih sıralı) sıralama numaralarını manuel olarak 
verebilirsiniz.  

FUARLAR adımı 



Bu adımda, portal üzerinde firmanızı, ürünlerinizi inceleyenlerin 
firmanız ile irtibata geçmek istediğinde temas kurabilecekleri firma 
yetkililerinizin bilgileri girilecektir. 
 
Girilecek bilgiler; Firmanızda irtibata geçilecek yetkilinizin Adı 
Soyadı, Ünvanı, Email adresi, Personel Fotoğrafı (isteğe bağlı), 
Konuştuğu Diller (Seçim yapmanız gerekmektedir), Whatsapp-
Skype v.b. ekranda yer alan iletişim uygulamalarına ait numara 
ve/veya kullanıcı bilgilerinin girişi şeklindedir. 
 
Bu bilgiler girilerek Kaydet butonuna basılması gerekmektedir. 

KONTAKT Kişi adımı 



Bu ekran, firmanız ile ilgili portal’daki en önemli ekranlardan biridir.  
 
Burada firmanızın ürünlerinin tanımlamasını yaparken; 

 
Kategori (Seçimli), Alt Kategori (Seçimli), Ürün İsmi ve Ürün 
Açıklaması (İNGİLİZCE olarak ve Teknik özelliklerinin yer aldığı), 
Ürününüzün portal da bulunabilmesi için etiket tanımlaması, 
Ürününüze ait görsel/görsellerin girişi yapılmaktadır. 

ÜRÜN EKLEME adımı 



Bu ekranda, firmanıza ait markaların girişi yapılabilmektedir. 
 
Firmanıza ait markaların, varsa markalarınıza ilişkin JPG/PNG 
formatında (200x200 pixel boyutunda) görselleri yükleyebilirsiniz. 

MARKALAR adımı 



Bu adımları takip ettiğinizde artık firma kaydınızı 
HOMETEX.ORG portalında tamamlamış olacaksınız. 
 
Kayıt esnasında karşılaştığınız sorunlar için bizlere dilerseniz 
info@tetsiad.org mail adresi üzerinden veya 0212 292 0404 
no’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. 
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