
10-13 KASIM 2021 

WIN EURASIA HYBRID FUAR RAPORU  

Resmî Web Sitesi                             : https://www.win-eurasia.com/tr  

Gelecek Fuarın Yeri ve Tarihi  : 8 - 11 Haziran 2022 – İstanbul Fuar Merkezi  

Organizasyon                                   : HF Turkey 

 

Fuar Konu Başlıkları 

• Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri 

• Lojistik, Tedarik Zinciri ve İntralojistik Çözümleri 

• Kaynak ve Kesme Teknolojileri 

• Otomasyon ve Akışkan Gücü 

• Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri 
Fuar: 

       Alan                                : 2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı holler kullanılmıştır. 

       Düzenlenme Sıklığı       : Her yıl (Annual) 

       Saatleri                           : Çarşamba-Cuma 10.00 - 18.00 

                                                 Cumartesi            10.00 -  17.00 

Katılımcı Sayısı/ Profili: 

12’si MİB üyesi olmak üzere 470 firma ve firma temsilciliği fuarda bulunmuştur. 80 

firma ise dijital olarak fuara katılım göstermiştir. 20.000 metrekare fuar alanı 

kullanılmıştır.  

1. AKDENİZ MAKİNA  
2. KAYAHAN  
3. KROMAŞ METAL VE MAKİNE  
4. LASERAL ENDÜSTRİYEL LAZER SİSTEMLERİ  
5. ACT OTOMOTİV  
6. OPTİMAK STU  
7. SİMETRİKPRO  
8. SMB TECHNICS  
9. SMS-TORK  
10. ÜÇGE DRS DEPO RAF SİSTEMLERİ  
11. ÖZTEKFEN REDÜKTÖR 
12. BOSCH REXROTH 

 
Ziyaretçi Sayısı: 

Fuarı 80 farklı ülkeden 30.728 kişi ziyaret etmiştir. B2B etkinliğine ise 16 ülkeden 

250’den fazla katılımcı gelmiştir. 

 

 

https://www.win-eurasia.com/tr


Gözlem ve Değerlendirmeler: 

Pandemi nedeni ile iki kez ertelen WIN Eurasia Hybrid fuarı katılımcı, salon 

sayısı ve ziyaretçi bakımından beklenenden daha az olmuş pandemi etkileri 

gözlemlenmeye devam etmiştir. Sac işleme makinaları, takım tezgâhları, istif ve iş 

makinaları firmalarının da fuara katılımlarının oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Fuara gelen yabancı ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Rusya’ya bağlı 

cumhuriyetler başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika tarafından gelmiştir. 

Avrupa kıtasından gelen ziyaretçi sayısı oldukça az olup tekil makine arayan kişilerin 

bir bölümü standımıza da uğramıştır. B2B görüşmelere katılım gösteren kişiler ile 

birlikte yabancı ziyaretçilerin bir kısmı aradıkları makineleri bulmakta zorlanmıştır. 

Fuarda özellikle ön plana çıkan kaynak ve otomasyon katılımcılarının dışında 

yüzey işleme, güç aktarım ve jeneratörler bölümleri fuarın daha hareketli geçmesine 

vesile olmuşlardır. Almanya ülke olarak fuara katılım göstermiştir. Bu ülke dışında 

fuara ülke pavyonu olarak katılan ülke görülmemiştir. 

MİB dışında fuarın destekleyici kuruluşu başta sektörel derneklerden ENOSAD 

olmak üzere, AKDER, TÜYİDER, ROBODER ve MAKFED olmuş, ihracatçı birlikleri de 

fuara hem katılım göstermiş hem de B2B alanına yaptıkları sponsorluklar ile dikkat 

çekmişlerdir. 

MİB Katılımı: 

Fuarın açılış günü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Hasan Büyükdede 

ve beraberindeki heyet, yönetim kurulu üyelerimizden İlknur CANTÜRK’ün ev 

sahipliğinde standımızı ziyaret etmiştir. Standımız Sakarya Makina İmalatçıları Birliği 

ile paylaşılmış ve SAMİB yönetim kurulu üyeleri de standımızı ziyaret etmiştir. 

WIN Eurasia fuarını 2018 yılından beri destekleyen MİB, desteğini devam 

ettirmiş, fuarın 8. Holünde kendi standında yer almıştır. Gelen ziyaretçilere fuarda 

bulunan doğru üyeler başta olmak üzere üye firmalarını tavsiye ederek tekil 

kullanıcıların doğru makinayı bulmasına yardımcı olmuştur. Kazakistan heyeti ile 

yapılan toplantıya fuara katılan tüm üyelerini davet etmiş gelen 4 üyemizin iletişim 

bilgilerini ilgili heyet ile paylaşmıştır. 

B2B görüşmeleri esnasında fuarda bulunmayan üye firmalarını da tavsiye 

niteliğinde ilgili kişiler ile görüştürmüş olup fuarın genelinde ziyaretçilere yardımcı 

olmaya çalışmıştır. Rusça - İngilizce ve Türkçe – İngilizce kataloglarını ilgili misafirler 

ile paylaşan MİB fuardan memnun ayrılmıştır. 

Aynı tarihlerde düzenlenen SAHA Expo ile fuar rekabet içine girmemiş, bir 

bölüm üyelerimizin katılım gösterdiği bu fuarda olan ziyaretçilerin büyük çoğunluğu 

WIN Eurasia fuarını da ziyaret etmiştir. Üye firma temsilcilerinin standımıza ziyaretleri 

olmuş, misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlanmıştır.  

        Artun BÖLGEN 

        Kıdemli Uzman 


