
5, EMO MILANO 2015 FUARI

İTALYA, MİLANO

Resm  Web S tes : www.emo-m lano.com/

Gelecektek  Fuarların Tar hler :    Hannover, 18-23 Eylül 2017 - Hannover, 2019 - M lano, 2021   

Organ zasyon:UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE & CECIMO

Konu Başlıkları:

Talaşlı malat tezgahları,

Sac şleme, şek llend rme, tel, prof l ve boru malatında kullanılan tezgahlar,

Kaynak, gaz, plazma ve su jet  le kesme mak naları,

Isıl şlem mak naları,

Yüzey  teknoloj ler  mak naları  (yüzey  tem zleme,  yıkama,  parlatma,  kumlama,  kaplama,  korozyondan
koruma, yağ alma, kurutma, kaplama mak naları, boyama fırınları),

Kes c  ve form ver c  takımlar, taşlama taşları, takım tutucular,

İmalat ve proses otomasyonu, robot ks, montaj ek pmanları,

Metroloj , kal te kontrol araç ve s stemler ,

Kontrol s stemler ,

İmalat le l şk l  b lg sayar yazılımları (software),

CAD/CAM uygulamaları,

Endüstr yel elektron k, sensörler ve d agnost k teknoloj ,

Elektroerozyon, elektrokem kal mak nalar,

H drol k-pnömat k komponentler,

Tezgahlar ç n elektr kl -elektron k ek pmanlar,

Tezgah serv s ek pmanları,

Otomat k depolama s stemler ,

Yağlama ek pmanları,

Atık değerlend rme ek pmanları,

Çel k, döküm, sac malzemeler, kaplamada kullanılan malzemeler.

Metrekare F yatı:

Boş stand alanı f yatı 318 € / m2’d r.

Alınab lecek m n mum alan 20 m2d r. Standların 50 m2ye kadar olan bölümler nde, k  tarafı açık olması
hal nde % 20, üç tarafı açık olanlarda % 30 ve dört tarafı açık standlarda % 50 fazla ödeme yapılmıştır.

51-100 m2 arasındak  stand bölümler  ç n ek ödeme yüzdeler  %10-%15-%25 ve 101 m2 ve daha büyük
stand bölümler nde ek ödeme yüzdes  % 10’dur.
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Hazır stand terc h eden katılımcılar ç n çeş tl  k ralık stand uygulamaları mevcut olup, çeş tl  seçenekler
sunulmuştur.

F yata dah l olan h zmetler:

1. Serg  mallarının nakl ye aracından nd r lmes  ve yüklenmes ,*

2. Serg  mallarının kurulumu ve sökümü sırasında v nç h zmetler ,*

3. Serg  mallarının kabulü ve gönder m nde nakl yatçı h zmetler ,

4. Fuar ç n gelen serg  mallarının geç c  thalatı ç n gümrük h zmetler ,

5. Fuar standı k rası,

6. Işıklandırma ç n elektr k bağlantıları ve ana s gorta dah l standa elektr k bağlantısı,

7. Elektr k kullanımı,**

8. Kurulu s stem n bulunduğu alanlarda basınçlı hava ve su kullanımı,

9. Katılımcı f rma standı paneller ,

10. Katılımcının serg  mallarına a t ambalajlama malzemeler n n depolanması ve depoya taşınması,

11. Fuarda yapılacak göster lerde kullanılacak malzemeler n, takımların depolanması ve taşınması,

12. Talaşların, çöpler n ve atıkların toplanması,

13. Montajcılar ç n tuvalet ve g y nme odaları,

14. Fuar tanıtım malzemeler  ve çeş tl  ortamlarda ve araçlarla tanıtılması ve reklamının yapılması,

15. Resm  fuar kataloğunda katılımcı b lg ler n n sağlanması,

16. Her 25 m2 alan ç n b r fuar kataloğu (maks mum beş adet),

17. Katılımcılar ç n park ve g r ş kartları; sayısı Tekn k Kurallar le açıklanacak,

18. 300 adet 0,50 €/ad. +KDV (uygulanab l rse) değer nde z yaretç  b let ,

*  Fuar organ zasyonu tarafından bel rlenm ş tesl mat zamanlarına uyulduğu durumlarda geçerl d r.

** Elektr k Hattı: 230V 50 Hz 1-Faz ve 400V 50 Hz 3-Faz (w th restr cted neutral) – 15 kW üzer ndek  motorlarda
starter donanımı mecbur d r.

Fuar:

Alan: 12 Hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı: İk  yılda b r düzenlenmekte olup, 6 yılda b r M lano’da gerçekleşmekted r.

Saatler : 09:00 – 18:00 arasında z yaretç  kabul ed lm şt r.

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

1600 c varında katılımcı  gelm şt r.  En  yoğun katılım gösteren ülkeler;  İtalya  (500  F rma l  katılım yapmıştır),
Almanya ve Tayvan olmuştur.

Türk ye 36 f rma ve 3 B rl k/ Dernek le katılım yapmıştır. 

Prof lde her gün ve her hol bazında değ şen b r z yaretç  sayısı gözlenmekle beraber, 2. ve 3. Gün ağırlıklı olarak

z yaretç  ve alıcıların lg  gösterd kler  gözlemlenm şt r. “Turk sh Mach nery” adıyla katılım yaptığımızdan, çalışma

alanımız ve faal yetler m z merak konusu olmuş, daha çok Türk mak ne sektörü b r bütün olarak aktarılmıştır.
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RESMİ ADI İtalya Cumhur yet

MİB  le  katalog  tem nler ,  yen  pazar  g r ş  mkanları  ve  yen  fuar  davetler  yoğunlukla  konuşulan  konular
arasındadır.

MİB Katılımı:

MİB standı Uluslar arası B rl kler bölümünde, 7. holde yer almıştır. Ayrıca MİB’  tems len, Orta Anadolu İhracatçı
B rl kler  (OAİB) Mak ne Tanıtım Grubu le beraber POMSAD ş b rl ğ  le 18. holde de katılım gerçekleşt r lm şt r.

Bu kapsamda, Türk mak ne sektörü hakkında b lg  ver lm ş,  MİB katalogları  CD şekl nde dağıtılmıştır.  Ayrıca,
tems lc s  olunan MAKTEK ve SIMTOS fuarlarının af şler  de asılarak tanıtımları yapılmıştır.

Daha önceden b lg lend r lmeler  sayes nde, M lano T.C. T caret Ataşes  ve T.C. Başkonsolos’u her k  standa da

b zler  z yaret etm şlerd r.  T.C. Roma Büyükelç s  se, yoğun programı  neden yle katılamadığı  halde tarafımıza

destek mektubu letm şt r.

Organ zasyonel Katılım:

MİB Standı: 20 m2’l k, 7. Holde, Uluslararası B rl k/ Dernekler bölümünde katılım yapılmıştır.

Turk sh Mach nery: Yaklaşık 63 m2’l k, 18. holde b r stand le katılım sağlanmıştır.

Turk sh Mach nery, tanıtım yaparken şeh r ç nde otobüs ve tramvay g yd rme g b  reklam unsurları kullanmış olup,
büyük d kkat toplamıştır.   

ÜLKE PROFİLİ

* T.C. Ekonom  Bakanlığı ver ler  (2014)
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BAŞKENTİ Roma

YÜZÖLÇÜMÜ 301.338 km2

NÜFUSU 59.960.000

KİŞİ BAŞI GELİR

(KB GSYİH)

35.814 $

GSYİH (m lyar $) 2.137.615 (m lyon $)

BÜYÜME

(Reel GSYİH) (%)

%-0,41

İhracat (2014) 7.144 (m lyon $)

İthalat (2014)    12.195 (m lyon $)
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