
2 – 5 ARALIK 2015, MACHINE TOOL INDONESIA

JAKARTA, ENDONEZYA

Resm  Web S tes :      http://mach netool ndones a.com/

Gelecektek  Fuarların Tar hler :    30.11.2016 – 03.12.2016

Organ zasyon:              PT Pamer ndo Indones a / Allworld Exh b t ons

Konu Başlıkları:

Takım Tezgahları
İmalat ve İşleme Otomasyonu
Hassas İşlere Mahsus Aletler
Metroloj  ve Kal te Güvence
Aksam, Parça ve Aksesuarları
H zmetler
D ğer Mak neler

Metrekare F yatı:

Sadece Alan: 340 USD/m² (m n. 15 m2)

Organ zatör Tarafından Stand le Tesl m: 345 USD/m² (m n. 9 m2)

Organ zatör Tarafından Tam Donanımlı Stand le Tesl m: 405 USD/m² (m n. 9 m2)

Fuar:

Alan:  5 Hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı: Her yıl düzenlenmekted r.

Saatler : Çarşamba - Cuma 10:00 - 18:00, Cumartes  10:00 - 17:00

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

2123 f rma, 36 ülke ve 36.164 z yaretç yle gerçekleşt r lm şt r.

12 Türk katılımcı arasında 7 MİB üyes  katılım gerçekleşt rm şt r.
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Akyapak Mak na
Aydın Trafo
Baykal
CNK Elektr k Balans
Durmazlar
Ermaksan
G san Mak ne (Ran Pump)
Güralp V nç ve Mak ne Konstrüks yon
H drol ksan Hal m Usta H drol k Pres
Şah nler Metal Mak na
TTS Yazılım Mak ne (Elmalı Mak ne)
V san V nç ve Hareket S stemler

2014  katılımında  D  holünde  M ll  Katılım  gerçekleşt r lm şken,  bu  yıl  organ zatör  tarafından  sektörler n  yer
değ şt r lmes yle  B  holünde  M ll  Katılım  gerçekleşt r lm şt r.  Bu  değ ş m,  katılımcılarımız  tarafından  olumsuz
karşılanmış olup, gelecek yıl da esk  düzene dönülmes  talep ed lm şt r. 2 f rma har c nde bütün f rmalarımız aynı
holde yer almışlardır.

İlk gün bulunulan hol b raz durgunluk yaşamıştır. 2. ve 3. gün daha yoğun z yaretç  gözlemlenm ş ve 2 f rmamız
fuar süres  sonunda b rer mak ne satma fırsatını yakalamıştır.

 “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 Endonezya pazarına bakış açışı aktarılmıştır. MİB le özell kle Türk ye –
Endonezya  l şk ler ,  ekonom k ve  pol t k  gel şmeler,  yatırımlar  ve  pazar  anal zler  üzer ne  görüşülmüştür.  Bu
kapsamda, Türk malat sektörü hakkında da b lg  almak steyenler ve f rma 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 katalogları CD şekl nde dağıtılmıştır.

Heyet m ze Ekonom  Bakanlığı Teşv kler Genel Müdürlüğü’nden Uzman Yardımcısı Sn. Yılmaz DEĞERLİ de eşl k

etm ş olup, kend ler  bütün katılımcı f rmalarımızı dolaşarak f k r alış ver ş nde bulunmuş ve görüşler  d nlem şt r.

Organ zasyonel Katılım: Türk Mak ne Tanıtım Grubu le k  katlı b r stantta B holünde katılım sağlanmıştır. Üst

katta, Türk f rmalarına saat 12:00 t bar yle, her gün yemek h zmet  sunulmuştur.

“Turk sh Mach nery” yen  logosuyla,  tanıtım yaparken fuar  alanı  çer s nde 5 ayrı  b llboard reklamı  kullanmış,

z yaretç  kartlarının köşeler ne logo basımı yaptırmış, “gold g r ş kartı” alan k ş ler n se yaka kartını boyunlarına

astıkları pte y ne logo basımı yapmıştır.
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ÜLKE PROFİLİ

RESMİ ADI Endonezya Cumhur yet

YÖNETİM ŞEKLİ Cumhur yet

BAŞKENTİ Cakarta

YÜZÖLÇÜMÜ 1.919.440 km2

NÜFUSU 253,609,643 m lyon (Temmuz 2014)
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DİNİ YAPISI Müslüman  %86,1;  Protestan  %5,7;  Katol k  %3;  H ndu  %1,8;  D ğer
%3,4

(Dünyanın en büyük Müslüman nüfuslu ülkeler nden b r d r)

PARİTESİ 1 Amer kan Doları ($) = 13,500 Endonezya Rup as  (Rp)

ZAMAN DİLİMİ Türk ye Saat  +4-5 (Yaz saat  uygulamasına göre değ şmekted r)

İKLİM Ekvatoral İkl m – Nem oranı (%75-%95)

KİŞİ BAŞI GELİR

(KB GSYİH)

3.608 $ (2014)

GSYİH (m lyon $) 2013: 870.275 ($)  -  2014: 912.502 ($)

BÜYÜME

(Reel GSYİH) (%)

2013: %6,5  -  2014: %5,57                                      

Kaynak:  

* DEİK, Türk - Asya Pas f k İş Konsey

* IMF

* T.C. Ekonom  Bakanlığı
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