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BLECHEXPO FUARI RAPORU
STUTTGART, ALMANYA

Resmî Web S tes

: https://www.blechexpo-messe.de/

Tar hler

: 05-08 Kasım 2019

Organ zasyon

: P. E. Schall GmbH & Co. KG

Konu Başlıkları

:Sac İşleme Mak neler
Kesme ve Şek llend rme Teknoloj ler
Boru ve Prof l İşleme
Kaynak ve Bağlantı Çözümler
Sac, Boru, Prof l ve Yarı Mamül Ürünler

Fuar:
Alan
Düzenlenme
Saatler

: Messe Stuttgart
: B enal (İk Yılda B r)
: Salı - Perşembe: 09.00 – 17.00 , Cuma : 09:00 – 16:00

Fuar Resm Rakamları:
Bu yıl 14.sü düzenlenen Blechexpo fuarı ve aynı zamanda yapılan Schw esstec fuarı 36
ülkeden 1498 katılımcı le kapılarını açtı. 41.152 z yaretç n n geld ğ fuarda bu sene d ğer senelere
oranlar yabancı z yaretç sayısının arttığı görüldü.
108.000 metrekare üzer ne kurulan fuar en büyük sınırlarına ulaşırken, Stuttgart fuar alanına
yen eklenen 10 numaralı hol de bu sene z yarete açıldı.
25’ MİB üyes olmak üzere Türk ye’den 59 katılımcı f rma bu sene fuara katlım gösterd .

MİB Üyes Fuar Katılımcıları:
BAYKAL MAKINA SANAYI ve TICARET A.S.
CANSA Mak na P pe Bend ng Mach ne
Cesurbend Mak na Yedek Parça İthalat İhracat San. ve T c. Ltd. Şt .
Co ltech Mak na San. T c A.Ş: COILTECH
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Dener Mak na SAN.TIC.LTD.STI
D r nler Mak na Sanay Ve T caret A.Ş.
DURMAZLAR MAKINA. A.S.
EAE Mak na San ve T c A.S.
ELMALI Mak na San T c Ltd St
Ermaksan
Etas s Mach ne Tools
HIDROLIKSAN Hal m Usta
H dromode Hydraul c Mach nery
Hürsan Hydraul c Press and Workbench Set Industry Trade Co., Ltd.
KURSUNEL KALIP LTD. STI.
MVD Mak ne Sanay A.S. Mach ne Tool Industry Co.
NUKON LAZER MAKINA METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ÖZKOC Hydraul c Mach nery
PDS Prof l D lme Sac Mak nalar San. Ve. T c. A.S.
REHA Mak na LTD STI
Sayal Crane Systems
SAY-MAK MAKINE
YÖRÜK HİDROLIK MAKINE SANAYI TICARET LTD.ŞTİ.

Gözlem ve Değerlend rmeler:
Sac şleme mak neler konusunda dünyada k nc sırada bulunan fuar, konusunda büyük
sayılab lecek malatçıların b r araya gelme noktası olarak göze çarpmaktadır.
Düzenl b r fuar alanına sah p olan Stuttgart Messe rahat ve kolay dolaşılab l rl ğ le
z yaretç ler ne rahat b r şek lde fuarı z yaret etme mkânı sağlamaktadır. Hemen yanı başında olan
uluslararası havaalanı bel rl şeh rlerden sabah gel n p akşam şeh rden ayrılacak şek lde b r z yaret
ayrıcalığı sunmaktadır.
Bu sene 10. holün açılması le b rl kte 2. hol z yarete kapatılmış ve fuar y ne aynı hol
sayısında devam etm şt r. Yarım olarak açılan 9. hol se d ğer hollere dağıtılab lecek katılımcıların
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oluşturduğu “ekstra” b r hol olarak göze çarpmaktadır.
Fuarın z yaretç sayısı bakımından, 2. ve 3. günler n n d ğer günlere nazaran yoğun geçt ğ
gözlenm şt r. Son gün z yaretç sayısı öneml ölçüde azalmıştır. Fuarda gerçek anlamda ş olan
k ş ler lk günden gelerek şler n 2 -3 gün ç nde b t rm şlerd r. Üyeler m zden de benzer görüşler
b ze ulaşmıştır. 7. holde kurulan kaynak teknoloj ler ve ek pmanları fuarı se lk gün yoğunluk
yaşamış d ğer günler se daha sak n geçm şt r.
Fuar alanının yapısı gereğ ana kor dorlara b t ş k hol g r ş kapılarının etrafındak f rmaların
daha görünür olduğu rahatlıkla söyleneb l r.
Özell kle sac şleme mak neler konusunda dünyada Avrupa ve Japonya menşel büyük
f rmaların 1. holde yer aldıkları görülmüştür. Bu holde yer bulmak veya yer değ şt rmes olması
ş md l k pek mümkün görünmemekted r. Fuarın en hareketl noktası da bu hol olarak göze
çarpmaktadır. Z yaretç ler n büyük çoğunluğu fuara g rer g rmez bu hole g r ş yapmaktadır ve
zamanlarının büyük çoğunluğunu bu noktada kullanmaktadır.
Fuar alanı yapısına göre 3., 5. ve 7 holler sırası le gez lmekte z yaretç ler se öğleden sonra
presler n ve kalıp teknoloj ler n n yoğunlukta olduğu 10., 8., 6. ve 4. hollere geç ş yapmaktadır. 7.
hol ağırlıklı olarak kaynak teknoloj ler le lg l mak ne ve akşamların b r araya geld ğ nokta
olmaktadır. 9. hol fuarın pek kullanılmayan arka kapısına yakın g r ş noktası olup hem yarım olması
hem de lg çek c fazla f rma bulunmaması sebeb le yeter nce z yaretç çekememekted r.
Ülkem zde de yeter sayıda malatçısı olan fakat fuarda Türk f rması olarak yer almayan
testere mak neler malatçıları, kaynak mak neler malatçıları ve çel k tedar kç ler de fuara katılım
göstermekted rler. Euroblech fuarı le karşılaştırıldığında daha az sayıda olsa da yan sanay veya
fason sac şleme f rmaları d yeb leceğ m z f rmalarda fuarda yerler n almaktadırlar.
Fuar, Avrupa’da başlayan büyük yavaşlamanın etk s le büyük b r atılım gösteremese de
öneml b r fuar olmaya devam edecek g b görünmekted r. Toparlanma sonrası se Avrupa merkezl
ülkeler başta olmak üzere öneml b r t caret merkez olacaktır.
Fuara katılım gösteren f rmalarımızın tamamına yakını, fuar ç n beklent ler n b raz altında
kalsa da karşılandığını bel rtm şlerd r. Sonuç olarak ç p yasada uzun süred r devam eden
yavaşlamanın etk s son aylarda ufak ufak kırılmaya başlasa da Avrupa’dan gelen ve uzun sürecek
g b görünen büyük yavaşlamanın etk s hracat pazarı ağırlıklı olarak Avrupa ülkeler olan
üyeler m z n p yasadak dengeler yen den kurmasına sebep olacak g b durmaktadır.
Avrupa’da yaşanacak büyük yavaşlama k m ler ne göre hracatımıza kötü etk edecek g b
dursa da, k m f rmalarımıza göre yavaşlama sonrası alternat f tedar kç ler arayan Avrupa menşel
f rmaların ülkem ze bakmasını ve daha rahat ş yapab leceğ m z b r ortam yaratılmasını
sağlayacaktır.
İç p yasada çok fazla hareket alanı bulamayan f rmalarımız, yönünü yurtdışına ve lk hedef
olarak en y b ld kler pazara yönlend rm şse de daha değ ş k pazarlardak müşter ye ulaşma yolu
bulmaları gerekmekted r.
Medya kanalı le sürekl olarak “savaş” ve “yaptırım” g b kel meler , Türk ye le özleşt ren
yabancı müşter ler n büyük çoğunluğunun algısının kırılmasını sağlamak en öneml görevler m zden
b r olmalıdır.

MİB Katılımı:
MİB fuara 9. Holde katılım gösterm ş olup, standı le z yaretç ler n beğen s n kazanmıştır. 20
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metrekarel k b r alan le yurt ç nde destekled ğ m z fuarlarının reklamını yapmanın yanı sıra fuara
katılın üyeler m z ve Türk f rmaları tanıtmaya çalıştık. Çeş tl sebepler le standımıza uğrayan
müşter ve müşter adaylarına gerekl yönlend rmeler yaptık.
Standımızı, Stuttgart T caret Ataşes Sn. Mehmet Al ÇOLAKOĞLU z yaret ederek b zler
onurlandırdı. Üyeler m z n stand fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı.
Her üyem z b rkaç kez z yaret ederek fuarın g d şatı hakkında b lg topladık. Fuardan
memnun yet durumlarını öğrend k. Fuar gün yoğunlukları b lg s n aldık. Fuardan genel memnun yet
durumlarını öğrend k. Her MİB üyes n n standına “Member of MİB” barel çıkartmamızı bıraktık
veya yapıştırdık.
Standımıza gelen k ş lere a t kartv z tler toplanmış olup kartv z t l stes ne buradan
ulaşab l rs n z.

Sonuç:
Sac şleme mak neler konusunda öneml b r fuar olan Blechexpo fuarı önümüzdek dönemde
y b r fuar olarak devam edecekt r. Euroblech fuarına nazaran daha fazla Avrupa pazarına yönel k
b r fuar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk ye’de yatırım yapacak f rmalarında öneml b r fuar olarak
görüp gezd ğ b r fuar olan Blechexpo sac şleme mak naları konusunda en yen teknoloj ler n
serg lend ğ b r t caret merkez g b görüleb l r.
Bu fuardan sted ğ sonucu alamayan bazı Türk f rmaları se fuardan bu sene çek lme kararı
almıştır. Amer ka B rleş k Devletler ’nde düzenlenen FABTECH fuarı le b re b r örtüşen veya çok
yakın tar hlere sah p bu fuarın tar hler n b r kez daha gözden geç rmes b zler ç n y olacaktır.
2021 yılında 2-5 Kasım tar hler arasında düzenlenecek fuarda, kr zden çıkış tar h ne yakın
olarak belk b r avantaj elde ed leb l r.
Katılımcı olarak bu fuara katılmak steyen f rmalarımız; fuar, fuar alanı ve yerleş m
konusunda detaylı b lg almak ç n MİB of s nden Artun BÖLGEN le let ş me geçeb l rler.
Bu fuara a t 2015, 2017 ve 2019 yılı katalogları el m zde mevcut olup steyen tüm üyeler m z
le paylaşılab l r.

Artun BÖLGEN / Genel Sekreter V.
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