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IFAT Eurasia sektördeki
lider konumunu sürdürüyor!
IFAT Eurasia, Şubat 2017’de IFM İstanbul Fuar Merkezi’ nde ikinci kez
ziyaretçileri ile buluştu. Toplam 17,000 m2 sergi alanında 18 ülkeden
412 katılımcıyı aynı platformda buluşturan IFAT Eurasia’ da; katı
atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma
araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri,
yenilebilir enerji teknolojileri ve kentsel çevre temizlik araçları kategorilerinde yeni ürün ve teknolojiler sergilendi. 2015 başarısının da
üstüne çıkılan fuarda, Türkiye'den sonra en fazla katılımcı ile temsil
edilen ülkeler sıralamasında Almanya, Çin, Avusturya, Fransa,
İtalya ve İsviçre yer aldı.
Kalabalık ülke pavyonlarının da etkisiyle uluslararası kimliği bir
kez daha kanıtlanan IFAT Eurasia 2017 fuarı, 1021'i uluslararası
olmak üzere toplam 63 ülkeden 11.326 profesyonel ziyaretçi
ağırladı.

Avrasya çevre teknolojileri sektörü için
en prestijli platform
18 ülkeden 412 katılımcı
63 ülkeden 11.326 profesyonel ziyaretçi
1021 uluslararası ziyaretçi
Toplam 17.000 m2 sergi alanı
Güçlü kamu desteği
Zengin etkinlik programına yoğun talep

Karar alıcılar ile buluşun
Satın alma kararına etkisi

Katılımcı anket sonuçları
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Avrasyanın en prestijli
çevre teknolojileri etkinliği
Uluslararası kalite – uluslararası iş birliği
Marka gücünün temelini Almanya’da 52 yıldır Messe München GmbH tarafından düzenlenen IFAT Münih fuarından alan IFAT Eurasia, dünya
genelindeki IFAT fuarlar zincirinin Avrasya ayağını oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Marka zincirinin diğer halkaları IFAT India, IFAT Africa, IFAT
Guangzhou, IFAT Shanghai fuarları olan IFAT küresel ağı, yeni coğrafyalarda eklenen fuarlarla her yıl daha da genişliyor.
Messe München ile Türkiye iştiraki MMI Eurasia’ nın sahip olduğu uluslararası iş birliği ağı, farklı platformlarda tanıtım avantajları ile doğru
kitleye ulaşma şansı sunuyor. IFAT Eurasia, Messe München’ in 6 iştiraki ve 70 temsilcilik ofisi ile yaklaşık 100 ülkeden sektörel ve genel
basın mecralarında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yüksek potansiyele sahip pazarlara ve ilgili ziyaretçiye kolayca ulaşım fırsatı sunuyor!

Neden katılmalısınız?
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 artırın
Firmanızın ve markanızın bilinirliğini artırın
Yeni iş birliklerine kapı açın
Teknolojinizi, fiyatlarınızı, markanıza olan talebi test edin,
rakiplerinizle karşılaştırın
Ulusal ve uluslararası aktörlere aynı anda ulaşabileceğiniz
tek fırsatı kaçırmayın

IFAT Eurasia; çevre teknolojileri sektörü için tanışma, iletişim ağı
kurma ve ticaret alanı oluşturmanın yanı sıra mükemmel bir bilgi
transfer ortamı da sunuyor. Geçmiş fuarlarda olduğu gibi 2019
yılında da fuar ile eş zamanlı yürütülen, çeşitli konferans ve
panellerin yer alacağı “IFAT Eurasia Etkinlik Programı”
düzenlenecek. Sektörü yönlendiren ulusal ve uluslararası
aktörlerin katılımıyla ses getirecek zirveler, oturumlar ve basın
toplantılarının yer alacağı etkinlik programı, geçmiş yıllarda
olduğu gibi simultane çeviri ile sektörün hizmetine sunulacak.
Bilimsel ve teknik konuların tartışıldığı, çevre teknolojileri
sorunlarına ilişkin farklı çözüm önerilerinin geliştirileceği
etkinlik programı, sektör paydaşlarıyla bir araya gelmek için
mükemmel bir network fırsatı sunuyor!

Uluslararası normlarda iletişim
ve paylaşım platformu
Üç kıta arasındaki bağlantı

Ses getiren etkinlikler

Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, İsviçre ve German Water
Partnership ‘in toplu katılım gerçekleştirdiği IFAT Eurasia 2017
fuarı, ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarının bir araya geldiği
mükemmel bir platforma dönüştü. Bu sayede katılımcılar, profesyonel ziyaretçiler ile buluşma fırsatı bulmalarının yanı sıra sektöre yön
veren tüm aktörlerle aynı platformda yer almanın prestijini de
yaşadılar.

2017 fuarında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın katılım ve
sunum desteğinin yanı sıra diğer pek çok kamu kurum ve kuruluşu
da IFAT Eurasia’ ya destek verdi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’
nın ilgi odağı olan sunumlarına ek olarak ISWA, KAKAD, GWP, DWA,
Biyoder tarafından hazırlanan sunumlar da programa büyük katkı
sağladı.

IFAT Eurasia 2017 için IFM' ye gelen 11,326 profesyonel ziyaretçi
arasında, Yunanistan, Almanya ve Tunus'tan gelen çesitli ticari
heyetlerin katılımcıları da vardı. Tunus Delegasyon Baskanı
Alman-Tunus Sanayi ve Ticaret Odası Endüstri, Çevre ve Enerji
Proje Müdürü Dr. Makram Ben Hamida; "Tunuslu şirketler için IFAT
Eurasia çok büyük önem taşıyor. Kuzey Afrika bölgesini, Asya ve
Avrupa'ya, sektörde başka hiç bir fuara benzemeyen bir şekilde
bağlıyor.” cümleleriyle fuarın önemine dikkat çekti.

Çevre Mühendisleri Odası organizasyonu dahilinde çevre mühendisleri ve özel sektör kuruluşlarını fuar süresince bir araya getiren
IFAT Eurasia 2017, ses getiren bir iş birliğine imza attı. Sektörün
potansiyel iş gücünün doğru şekilde yönlendirilmesine katkı
sunan program, tüm fuar süresince ÇMO İK Günleri olarak
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.
2017 fuarında TEMA Vakfı iş birliğiyle Eurasia Hatıra Ormanı
oluşturuldu. Tüm katılımcıların sertifikalı sekilde pay sahibi olduğu
Balıkesir Dedeoba’da oluşturulan 4.000 ağaçlık orman ile ilgili
MMI Eurasia Fuarcılık Genel Müdürü Osman Bayazit
Genç: "Çevrenin korunması fedakarlıklar yapmak anlamına da
geliyor. Bu proje ile biz ve katılımcılar, birlikte daha yeşil bir
geleceğe sembolik bir katkıda bulunuyoruz.” açıklamasında
bulundu.

Çevre teknolojileri sektörü,
hızla büyüyen pazar
Dünya genelindeki çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme
sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak
toplumlar için öncelik kazanmış durumda. Çevre bozulması insan
sağlığı için büyük bir tehdit olarak ortaya çıkmakta.
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.

Sergilenen ürün ve hizmetler
Su Eldesi ve Arıtımı
Su ve Atıksu Arıtımı
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
Hizmetler
Kaza Önleme, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Transferi

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.

Özel sektör, kamu, yerel yönetimler, sanayiciler ve
KOBİ’ leri ilgilendiren pek çok sorun IFAT Eurasia’ da
yanıt bulacak!

2017 ziyaretçi istatistiği
Merkezi idare, belediyeler

%20

Endüstriyel işletmeler
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Ticari işletmeler, servis sağlayıcılar
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Planlama ve mühendislik büroları
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Kamu ve özel şehir temizlik şirketleri
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Uzmanlar, bilim adamı ve mühendisler
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Yatırımcılar
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Araştırma ve eğitim organizasyonları
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IFAT Eurasia için yerinizi şimdiden ayırtın!
www.ifat-eurasia.com/basvuruformu

Fuar alanı

Ziyaret saatleri
28 -29 Mart 2019, Perşembe, Cuma 10:00-18:00
30 Mart 2019, Cumartesi
10:00-17:00

Organizasyon
MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. Mısırlı Plaza No: 51-8
34371 Şişli - İstanbul, Türkiye
Tel : + 90 (0) 212 241 81 71
Fax : + 90 (0) 212 241 81 70
www.ifat-eurasia.com
Türkiye
Namık Sarıgöl
Genel Müdür Yardımcısı
info@ifat-eurasia.com
sarigol@mmi-eurasia.com

Uluslararası
Gesine Hübner
Senior Exhibition Manager
Messe München
Tel: +49 89 949 - 20298
gesine.huebner@messe-muenchen.de

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
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