
25 – 29 NİSAN 2016, HANNOVER MESSE FUARI

HANNOVER, ALMANYA

Resm  Web S tes :  www.hannovermesse.de/en

Gelecektek  Fuarın Tar hler : 24 – 28 N san 2017

Organ zasyon:  Deutsche Messe AG, www.messe.de

Partner Ülke: Amer ka

Konu Başlıkları:

Endüstr yel Otomasyon
D j tal Fabr ka
Enerj
Endüstr yel Malzeme
Araştırma ve Teknoloj

Metrekare F yatı:

2016 Fiyatı:

Tek Tarafı Açık Alan: 215.00€/ m²

Açık Alan Başlangıç F yatı: 83.00€/ m²

2017 Fiyatı:

6 Mayıs 2016’ya kadar    207€/ m²

15 Eylül 2016’ya kadar   214€/ m²

31 Ocak 2017’ye kadar    221€/ m²

Fuar:

Alan:  16 Hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı: Her yıl düzenlenmekted r. Tek ve ç ft yıllara göre büyüklüğü ve konu kapsamı farklılık göstermekted r.
Tek yıllarda daha kapsamlı ve daha büyük b r katılım söz konusu olmaktadır.

Saatler : 09:00 – 18:00 (Pazartes  – Cuma)

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

5200 katılımcı 190.000’den fazla z yaretç yle gerçekleşt r lm şt r. ABD Başkanı Barack OBAMA ve Almanya Başbakanı
Angela MERKEL açılışını yapmışlar ve lk gün hollerden bazılarını gezm şlerd r.
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1500’den fazla sem ner düzenlenm şt r.

140 Türk f rması katılım yapmıştır. İstanbul T caret Odası m ll  katılım da sağlamıştır. Türk katılımcılar toplam 5100 m2’l k

b r alanda katılım yapmıştır. Toplam fuar alanı se, 165,755 m2 olarak gerçekleşm şt r.

Türk f rmaları 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. ve 15. hollerde katılım yapmışlardır.

İlk gün OBAMA ve MERKEL’ n gezecek olmaları  neden yle, bazı  holler n ve traf ğ n kapatılması  neden yle durgunluk
yaşanmıştır. D ğer günler şeh rdek  yaşamın da normale dönmes yle daha yoğun z yaretç  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 ve Türk ye’n n pazara bakış açışı aktarılmıştır. MİB le özell kle Türk ye – Almanya l şk ler , ekonom k ve
pol t k gel şmeler, yen  pazar anal zler  üzer ne görüşülmüştür. Bu kapsamda, Türk malat sektörü hakkında da b lg  almak
steyenler, f rma ve mak ne soranlar görüşmeye gelm şt r.

MİB Katılımı:

Türk  Mak ne  sektörünü  tems len,  Orta  Anadolu  İhracatçı  B rl kler  (OAİB)  Mak ne  Tanıtım Grubu  le  beraber  katılım
gerçekleşt r lm şt r.

Bu kapsamda, Türk mak ne sektörü hakkında b lg  ver lm ş, MİB üye katalogları ve CD’ler dağıtılmıştır.

Heyet m ze T.C. Ekonom  Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan KIZARTICI da eşl k etm ş olup, y ne aynı
Bakanlıktan farklı bölümlerden gelen Uzman ve Uzman Yardımcıları f rmaları gezm şlerd r.

Standımızı T.C. T caret Ataşes  Sn. Ruh  DENİZ ve T.C. Başkonsolosu Mehmet GÜNAY z yaret etm şt r.

Daha  önceden  sözleş lerek  üye  f rmalarımızdan  yetk l ler  gelm ş  ve  fuara  z yaret  amacıyla  katılım yaptıklarından  fuar
hakkında gözlemler üzer ne konuşulmuştur.  ENOSAD Başkanı Sn. Hüsey n HALICI da f rmasını tems len z yaret amacıyla
gelm şt r.

Organ zasyonel Katılım:

Türk Mak ne Tanıtım Grubu le yaklaşık 60m2 b r stantta 5. Holde (D07) katılım sağlanmıştır. MİB har c nde, POMSAD ve
ENOSAD da aynı stantta katılım gösterm şt r.

“Turk sh Mach nery” fuar alanı  çer s nde b llboardlarda ve ayaklı  standlarda reklamı  kullanmış,  fuar kataloglarının arka
kapaklarına logo basımı  yaptırmış,  fuar hol planlarının arkasına antet kullanmış,  otobüs g yd rme ve havaalanında bagaj
bantlarında dönen küpler le karşılama yapmıştır. Bu tür uygulamalar karşılama anından t baren yapıldığı ç n gurur kaynağı
olmuştur. Katılımın yüksek olduğu yerlerde bu tür reklam faal yetler n n yapılıyor olması, z yaret aşamasında da altı dolu ve
güçlü b r maj bırakmaktadır.

Fuarın Prof l  ve İzlen mler:

Sektörümüzü yakından lg lend ren Endüstr  4.0 ve “3D pr nt ng” konularında çok fazla b lg  elde ed lmes ne, daha yakından
nceleyerek anlaşılmasına sebep olmuştur.  Öngörücü bakım (pred ct ve ma ntenance) ve gözetleme (mon tor ng) üzer ne

f rmalarımıza  katkı  sağlayab lecek  b lg ler  tem n  ed lm şt r.  Kablo  ve  döküm  üzer ne  de  f rmalarla  görüşülmüş,  b lg
alınmıştır.
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Amer ka’nın  partner  ülke  olmasından  dolayı  da  T.C.  Amer kan  Büyükelç l ğ  ve  T caret  Müşav rl ğ  le  daha  önceden
sözleş lm ş ve b r araya gel nm şt r. 

Tek yıl ve ç ft uygulaması neden yle değ şen kapsam z yaretç  sayısı ve n tel ğ ne de yansımıştır. Tek yıllarda yapılan fuarda,
daha n tel kl  ve ne almak sted ğ n  b len müşter  portföyü varken, bu yıl bu n tel k çok fazla görülmem şt r. Hedef odaklı b r
z yaretç  k tles  mevcut olmamıştır.

Üye F rma Katılımı:

Yılmaz Redüktör, Parsan Mak ne, Afe Olgunlar katılım yapmıştır.  Fuarın genel t bar yle öncek  yıllara göre b raz daha
durgun  geçmekte  olduğu  görüşü  let lm şt r.  İstanbul  T caret  Odası  le  katılım yapanlar,  sunulan  h zmetlerden  genelde
memnun olduklarını d le get rm şlerd r. (Kahvaltı kramı, sandv ç dağıtımı, çay kramı vb.)
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