
07-10 KASIM 2017, BLECHEXPO 2017 FUARI

STUTTGART, ALMANYA

Resmî Web S tes : www.blechexpo-messe.de

Gelecektek  Fuarların Tar hler : 05- 08 Kasım 2019

Organ zasyon : Schall Trade Fa rs for Markets

Konu Başlıkları                                 :

ꞏ            Sac şleme mak neler
ꞏ            Kesme ve şek llend rme teknoloj ler
ꞏ            Boru ve prof l şleme
ꞏ            B rleşt rme ve bağlama çözümler
ꞏ            Yarı mamul sac şleme, boru ve prof l ürünler
ꞏ            Baskılama, şek llend rme, kalıplar ve presler

Fuar:

Alan                                : 7 Salon kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı       : İk  yılda b r kere düzenlenmekted r.

Saatler                            : Salı-Perşembe: 09.00 – 17.00 Cuma: 09.00 – 16.00

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

105.000 m² b r alanda, 35 ülkeden 1.321 katılımcıyla gerçekleşt r lm şt r.  28 Türk f rması  katılım yapmış  olup,

bunlardan 15’  MİB Üyes ’d r.

Akyapak
Baykal
Çağdaş Mak ne
Dener
D r nler
Durmazlar
EAE Mak ne
Elmalı Mak ne
Ermaksan
 H drol ksan Hal m Usta 
Hürsan
Kayahan
Nukon
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Sayal V nç
Say-Mak

Gözlem ve Değerlend rmeler:

Blechexpo fuarı k  yılda b r düzenlenen prest jl  sac şleme fuarlarından b r d r. 2017 yılında 2015’e göre katılımcı

sayısında artış gözlenm ş fakat Türk katılımcı sayısında çok b r değ ş kl k yaşanmadığı görülmüştür.

Fuarda 7 hol kullanılmasına rağmen 3,5 ve 8. Hollerde Türk f rmalarının daha yoğunlukta olduğu gözlenm şt r.

Fuarın lk günü z yaretç  sayısında durgunluk yaşanmasına rağmen 2.ve 3.günlerde z yaretç  sayısında yoğunluk

görülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda MİB üyes  f rmalar fuardan genel alamda memnun kaldıklarını d le

get rm şlerd r. Fuar’ın b raz yavaşlamaya başladığı da bazı f rmalar tarafından d le get r lm şt r.

Sac şleme konusunda etk n olan bu fuar aynı zamanda kaynak konusunda etk n olan Schwe sstec fuarı le eş

zamanlı olarak yapılmaktadır. Kaynak holü sadece 1 hol le sınırlıdır.

Amer ka  B rleş k  Devletler nde  aynı  anda  düzenlenen  başka  b r  fuar  olmasına  rağmen  Türk’ler n  bu  fuara

gösterd ğ  lg  azalmamıştır. Genel kanı bu fuarın Almanya ç pazarına yönel k b r fuar olması yönünde olsa da,

yurtdışı z yaretç ler n de fuara lg ler  oldukça fazladır.

Z yaretç  Sayısı:

116 farklı ülkeden 39.280 z yaretç  katılım yapmıştır.

MİB Katılımı:

MİB, Fuara bu yıl kend  standı le katılım gösterm şt r. Barter anlaşması le aldığımız alan üzer nde, z yaretç ler m z

ve üyeler m z ağırlanmıştır.

Standımıza uğrayan tüm lg l lere üye kataloğumuz hem CD hem de k tapçık şekl nde dağıtılmıştır. Ayrıca MİB

Tanıtım K tabı ve MİB Derg s  3.Sayısı, promosyon malzemeler m z ve d ğer tanıtıcı eşyalar dağıtılmıştır.

Ülkem zde düzenlenen Maktek Avrasya fuarının tanıtımı y ne standımızda konuk olan TÜYAP yetk l ler  tarafından

yapılmıştır.

Katılım gösteren tüm Türk f rmalara stantlara uğranarak MİB’ n faal yetler  hakkında b lg  ver lm şt r. MİB Standına

gelen mak ne arayan k ş ler üyelere yönlend r lm şt r.

Fuar,  sac  şleme  konusunda  faal yet  gösteren  tüm  üyelere,  testere  malatçılarına,  abkant  kalıp  ve  bıçak

malatçılarına, boru ve prof l bükme mak naları ve Türk ye’den lg l  f rmalara tavs ye ed lmekted r.

Yerleş m Planı:
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2015/ 2017 Fuar Karşılaştırması

2015 yılına göre 2017’de MİB üyes  f rma bazında katılımcı sayısında %15,38 oranında artış görülmüştür.

Hazırlayan: Artun BÖLGEN - İlayda NOHUT
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