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Çevre teknolojileri sektörü
büyüme hızını sürdürüyor!
Çevre teknolojileri sektörü Avrasya’nın büyüme ivmesi en yüksek sektörleri arasında. Yenilenen yasal düzenlemelerle
hareketlenen pazar, mevcut sanayi tesislerinin yenilenmesi, kapasite artışı ve yeni tesislerin açılması ile daha da büyüyor.
Artık çok sayıda şirket atık yönetimi çözümleri arayışında ve çevre teknolojileri kullanımına çok daha fazla ihtiyaç duyuyor.
Sadece 2014 yılında kamu kuruluşları, özel sektör ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinde, çevresel faaliyetlerde
görevlendirilmek üzere 68.486 kişi istihdam edildi. Türkiye sektördeki dünya sıralamasında üst basamaklara yükselmiş
durumda.
Milyarlarca dolarlık büyük bir pazara hitap eden IFAT
Eurasia, çevre teknolojileri konusunda çözüm arayan
ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu yetkililerini bir
araya getirecek tek organizasyon. Türkiye’de hızla
gelişen sektör, özellikle yatırım yapmak isteyen yabancı
ziyaretçi için de odak noktası. IFAT Eurasia, yerli yabancı
tüm sektör paydaşları için büyük bir buluşma noktası
olacak.
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Özel sektör, kamu, yerel yönetimler, sanayiciler ve
KOBİ’leri ilgilendiren pek çok çözüm IFAT Eurasia’ da
yanıt bulacak!

2012

Kamu Toplam

Özel
Sektör

Kamu

Toplam

Özel
Sektör

2010 – 2014 arası TÜİK çevre harcaması raporu
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Ankara’da IFAT Eurasia’ dan
etkileyici başlangıç
IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı, 16-18 Nisan 2015 tarihleri
arasında Ankara Congresium Kongre merkezinde gerçekleşen
prömiyerinde 10.977 ziyaretçi ile sektöre ses getiren bir giriş
yaptı. Avrasya pazarının yeni çevre teknolojileri fuarında 16
ülkeden 362 katılımcı yer aldı. 12.000 m2 kapalı 3.500 m2 açık,
toplam 15.500 m2 sergi alanında çevre teknolojilerindeki en son
çözüm ve ürünlerin tanıtıldığı fuarda, katılımcıların yüzde
62’si sırasıyla Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa,
İsviçre, İtalya, Çin, Yunanistan, Hollanda ve İspanya başta
olmak üzere Türkiye dışındaki ülkelerdendi.

Avrasya çevre teknolojileri için

Fuarın uluslararası kimliği 6 ülkeden toplu katılımın gerçekleştiği; yeni buluşma noktası
Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İsviçre
ülke pavyonlarıyla da kanıtlandı. Çeşitli milli ve uluslararası
• 63 ülkeden 10.977 ziyaretçi
delegasyonlar, IFAT Eurasia’ya ziyaret ederek etkinliği üst düzey
bir platforma taşıdırlar. Yunanistan, İran, İsrail, Kazakistan,
• Uluslararası ziyaretçilerin ve katılımcıların yoğun ilgisi
Kırgızistan, Litvanya, Romanya, Rusya Federasyonu ve
Türkiye’nin bir köprü vazifesi gördüğünü doğruladı
Tunus delegasyonlarından bazılarında, doğrudan Bakanlar,
Belediye Başkanları gibi önemli makamlardaki kişiler yer aldı.
• 16 ülkeden 362 katılımcı
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu açılış konuşmasında fuara olan yüksek uluslararası ilgiyi
• Etkinlik programlarına büyük talep
işaret etti: “Ankara’daki IFAT Eurasia fuarı uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye gösterdiği büyük ilgiyi ortaya koyuyor. Türkiye’deki çevre sektörünün önemini etkileyici bir biçimde vurguluyor.
IFAT Eurasia’nın Türkiye’de yapılmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz.”

Avrasya'nın lider
çevre teknolojileri platformu
IFAT Eurasia artık İstanbul’da!

IFAT Eurasia’ya neden katılmalısınız?

Ülke ekonomisinin kalbi İstanbul, Şubat’ta IFAT Eurasia’ya
ev sahipliği yapacak. Sanayinin lokomotifi Marmara bölgesinin Avrupa ve Asya’yı birleştiren mega şehri, ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve uluslararası arenada ülkenin en popüler
şehri olması açısından da profesyonel ziyaretçi için bir
çekim merkezi oluşturacak.

•

Ulusal ve uluslararası medya ile
üst düzey iş birliği

•
•
•
•
•

Messe Muenchen ile Türkiye iştiraki MMI Eurasia’nın sahip
olduğu uluslararası iş birliği ağı, farklı platformlarda tanıtım
avantajları ile doğru müşteriye ulaşma şansı sunuyor.
Avrupa ve Asya’daki 6 iştiraki ve 60 temsilcilik ofisi
ile 90’ı aşkın ülkeden hem sektörel hem genel basın
mecralarında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yüksek
potansiyele sahip pazarlara ve ilgili ziyaretçiye ulaşın!

•
•

•

Bölgenin en önemli ve prestijli fuarına katılmanın
ayrıcalığını yaşayın, sektörün uluslararası temsilcileri ile
aynı mecrada olun
Profesyonel ziyaretçi profilinden yaralanın
Kamu ve özel sektörden gelen yetkilileri aynı çatı
altında karşılayın
Ürün ve hizmetlerinizi tanıtın
Mevcut potansiyelinizi koruyun, satış olanaklarınızı arttırın
Firmanızın ve markanızın bilinirliğini arttırın
Yeni işbirliklerine kapı açın
Teknolojinizi, fiyatlarınızı, markanıza olan talebi test edin,
rakiplerinizle karşılaştırın
Ulusal ve uluslararası aktörlere aynı anda ulaşabileceğiniz
tek alternatifi kaçırmayın

Sergilenecek ürün ve hizmet grupları
• Su Eldesi ve Arıtımı

• Hizmetler

• Su ve Atıksu Arıtımı

• Kaza Önleme, İş Güvenliği ve

• Su Dağıtımı ve Kanalizasyon
• Taşkın Önleme ve Su Havzaları
Koruma/Kontrol
• Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
• Atıktan Enerji Eldesi
• Kentsel Çevre Temizlik Araçları ve
Ekipmanları
• Toprak, Hava ve Gürültü Kirliliği
Kontrolü
• Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar
Teknolojileri

Risk Yönetimi
• Bilim, Araştırma ve Teknoloji
Transferi

Rakamlarla 2015
IFAT Eurasia 2015
Alan (açık ve kapalı alan)
Toplam katılımcı
Uluslararası katılımcı
Temsil edilen uluslararası firma
Katılımcı ülke sayısı
Toplam ziyaretçi
Uluslararası ziyaretçi
Ziyaret gerçekleşen ülke

Katılımcı Anket Sonuçları*
: 15.500 m2
: 362
: 124
: 134
: 16
: 10.977
: 1.461
: 63

Ziyaretçi yoğunluğu
Ziyaretçi kalitesi
Ürün çeşitliliği
Fuarın bölgesel liderliği
Seminer programı
Katılım için tavsiye edilebilirlik
2017 tekrar katılım

Memnuniyet Oranları

%80
%86
%83
%80
%74
%81
%76

*Liljeberg Research International

İlgi çeken etkinlik programı
Fuar ile eş zamanlı yürütülecek, çeşitli konferans ve
tartışma panellerinin yer alacağı “IFAT Eurasia Innovation
Exchange Forum” da, sektörü yönlendiren ulusal ve
uluslararası aktörlerin katılımıyla ses getirecek zirveler,
oturumlar ve basın toplantıları düzenlenecek.
Bilimsel ve teknik konuların tartışıldığı, çevre teknolojileri sorunlarına ilişkin olağanüstü çözümlerin üretileceği platform, sektör paydaşlarıyla bir araya gelmeniz için

uluslararası bir iletişim ağı fırsatı sunuyor. Yeni iş
birliklerine imza atmanıza yardımcı oluyor. Etkinlik
programında, fuar katılımcılarına özel sunumlara da yer
verilecek.
Ürün sunumlarınızla şirketinizi ön plana çıkarmak için,
IFAT Eurasia Innovation Exchange Forum’da yer alma
fırsatını kaçırmayın!
www.ifat-eurasia.com/supportingprogram

IFAT Eurasia için yerinizi şimdiden ayırtın!
www.ifat-eurasia.com/basvuruformu
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Organizasyon
MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. No: 51
Mısırlı Plaza K-7 D-8
34371 Şişli - İstanbul, Türkiye
Tel : + 90 (0) 212 241 81 71
Fax : + 90 (0) 212 241 81 70
www.ifat-eurasia.com
info@ifat-eurasia.com

IFAT Ailesi
Münih, Almanya
30 Mayıs, 3 Haziran 2016
www.ifat.de

Şanghay, Çin
5-7 Mayıs 2016
www.ie-expo.com

Guangzhou, Çin
24-26 Kasım 2016
guangzhou.ie-expo.com

Bombay, Hindistan
28-30 Eylül, 2016
www.ifat-india.com

Johannesburg, G. Afrika Cum.
Eylül 2017
www.ifat-africa.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

