
2015 YILINDA SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ FUARLARI 

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob 2015 Fuarları, 10 – 14 Ekim 2015 Tarihlerinde Tüyap Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya Ve Orman Ürünleri Endüstrilerini Bir Araya 

Getiriyor.  

Dünyanın önde gelen fuarları arasında yerini muhafaza eden, sektör firmalarının yeni pazarlara 

ulaşmalarına büyük katkı sağlayan, sektörün Türkiye ve Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarları olma 

başarısını yakalamış  Ağaç İşleme Makinesi, Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El 

Aletleri Fuarı ve İntermob, Uluslararası Yan Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi 

Fuarı, 10-14 Ekim 2015 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da gerçekleşecek. 

2014 yılında 30 ülkeden 861 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 120.000 m2, 14 salonda başarı ile 

gerçekleşen, ahşap ve mobilya endüstrilerinin bölgesindeki en büyük ticari platformu Ağaç İşleme ve 

İntermob fuarları, yakalanan bu başarının üzerine çıkmayı hedefleyen pazarlama çalışmalarına yurtiçi 

ve yurtdışında yoğun olarak devam ederek, katılımcı ve ziyaretçilerini beklentilerinin üzerine çıkarmayı 

hedefliyor.  

Uluslararası Pazarlara Açılan Kapı 

Sektörün geleneksel buluşmasına heyecanlı geri sayım başlarken, fuar için hazırlıklar tüm hızıyla 

devam ediyor. 1,5 milyarlık nüfusu, gelişmekte olan ekonomileri ve değişen hayat standartları ile  

Türkiye mobilya sektörü için çok önemli bir pazar olan Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 

Karadeniz havzasında Tüyap yurtdışı ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilen etkili tanıtım calışmaları 

katılımcılarımızın bu önemli pazardan daha çok pay almaları için sürdürülüyor. Ağaç İşleme Makinesi ve 

İntermob fuarları bu bölgelere ihracatını artırmak isteyen Türk üreticileri ve Türkiye üzerinden pazara 

erişim arayışında olan yabancı katılımcılarına bulunmaz fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.  

Geçtiğimiz yıl 102 ülkeden ziyaretçi çeken, 28 yıldır istikrarlı bir biçimde büyüyen Ağaç İşleme Makinesi 

ve 18 yıldır mobilya yan sanayiinin uluslararası pazarlara açılan kapısı olan İntermob fuarları yarattıkları 

sektörel güç birliği ile vazgeçilmez bir ticaret merkezi olma niteliğini sürdürüyor. 

Çalışmalar Fuar Katılımlarıyla Devam Ediyor 

Satış ve pazarlamaya yönelik çalışmalar yurtdışında fuar katılımlarıyla sürüyor. Ağaç İşleme Makinesi 

ve İntermob fuarı katılımcıları için önemini artıran bir pazar olan İran’da gerçekleşen Woodex fuarına 

ziyaret eden Satış ve Pazarlama ekipleri, İran mobilya sektöründen nitelikli alım heyetleri oluşturmak 

için temaslarda bulundular. Almanya’da ağaç işleme makinaları fuarı Ligna ve mobilya yan sanayi fuarı 

Interzum’da yapılan satış çalışmaları sonucu; sektörün önemli firmalarından Pöttker Auszugsysteme 

GMBH, Technofurn, Imos, ve Bölltec AB firmalarının Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob fuarlarına 

katılım sözleşmeleri imzalandı. Rusya’da MIFS Rooms Moscow ile devam fuar katılım çalışmalarının 

yanı sıra ilgili sektörel dernekler, yayınlar ve online portallar üzerinden hedef ziyaretçi kitlesine 

ulaşılarak fuar davetleri gerçekleştiriliyor. Yurtiçinde sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği yaparak fuar 

dönemi için alım heyetleri oluşturuluyor. Tüm Anadolu karış karış gezilerek katılımcı firmaların 

yurtiçinden doğru alıcılarla buluşması için önemli temaslarda bulunuluyor. 

Sektörün En Büyük Buluşmasını Kaçırmayın  

30’un üzerinde ülkeden 900’e yakın firma ve firma temsilciliğinin katılımı beklenen fuarlar, sektördeki 

tüm gelişmelerin ve yeniliklerin Türkiye ve Avrasya coğrafyasındaki ilk adresi olacak.  Dünyanın lider 

üreticilerini, karar alma konusunda yetkili alıcılar ile buluşturarak sektöre güç katacak Ağaç İşleme 

Makinesi ve İntermob fuarlarının, 100’den fazla ülkeden 65 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması 

bekleniyor.  



Değerli sektör temsilcilerinin desteğiyle 10 – 14 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye 

ahşap endüstrisinin gövde gösterisi ve güçlü pazarlama platformu Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob 

fuarlarında görüşmek dileğiyle.. 


