Basın Bülteni
9. Kids Turkey fuarı dünyanın her yerinden gelen birçok katılımcı ve
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor


İhtisas fuarı 27-30 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek



Uluslararası katılımcılar için Spielwarenmesse eG tarafından düzenlenen

–

Oyuncak Dünyası pavilyonu


İşbirliği, ağ iletişimi ve bilgi birikimini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir
platform

Kids Turkey 2016 yılında dokuzuncusunu düzenlediği fuarla Türkiye ve Orta
Doğu'daki komşu ülkelerinin oyuncak sektörlerini bir araya getiriyor. 27 - 30 Ekim
2016 günü İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Kids Turkey ihtisas fuarı Orta
Doğu için Türkiye'nin en büyük B2B fuarıdır. 122 ulusal ve uluslararası katılımcı
İstanbul Fuar Merkezinin 9 ve 10 numaralı salonlarında 13,500 m2 'lik bir alanda
ürünlerini sergilemek için başvuru yapmıştır. Oyuncaklara ilaveten fuarda lisans,
hobi, spor ve eğlence ekipmanları da yer almaktadır.

Kids Turkey iştirakimiz Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından
düzenlenmektedir ve dünya çapındaki oyuncak sektörü için önemli bir tarihtir.
Spielwarenmesse eG CEO'su Ernst Kick fuarın önemini şöyle ifade ediyor: "Kids
Turkey'i özel kılan şey sayesinde kurulan bağlantılardır. Türkiye Orta Doğu,
Avrupa, Afrika ve Asya arasında köprü görevi görüyor. Ayrıca Türkiye oyuncak
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sektöründe en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkelerden biridir. Gelecek vaat
eden bütün koşullar var."

Ziyaretçiler için ağ iletişimi hizmetleri
Ticaret fuarı 2015 yılında 41 farklı ülkeden 8,987 ulusal ve uluslararası ziyaretçi
çekerek

büyük

bir

başarıya

imza

atmıştır.
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kurabileceğiniz ve iş imkanlarınızı geliştirebileceğiniz en doğru adrestir. Aralarında
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve komşu ülkelerin bulunduğu farklı ülkelerden ve
ayrıca online kayıt aracılığıyla Avrupa ülkelerinden gelecek ziyaretçiler fuar için
şimdiden kayıtlarını yaptırdılar. Matchmaking programını kullanarak yaklaşan
etkinlikle ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Matchmaking programı
ziyaretçi ve katılımcılar için yeni iş bağlantıları kurmak amacıyla diğer katılımcılarla
randevulaşmalarını sağlayan çok kullanışlı bir programdır.

Matchmaking

programına ilişkin online form için www.kidsturkey.com/en/matchmaking adresini
ziyaret edin.

Oyuncak Dünyası - Uluslararası Katılımcı Desteği
Kids Turkey'e uluslararası anlamda artan ilgi İstanbul’un bir ekonomi merkezi
olarak uluslararası oyuncak sektöründe gittikçe daha önemli noktalara geldiğini
gösteriyor. Amigo Spiel + Freizeit GmbH CEO'su Sayın Joachim Ulbrich fuar
hakkında görüşlerini şöyle ifade ediyor: Bu fuarı üç yıldır ziyaret ediyoruz ve Kids
Turkey'in Türkiye ve Orta Doğu oyuncak piyasasında kaydettiği gelişmeler bizi
heyecanlandırıyor. Fuar ile ilgili aldığımız tepkiler çok güzel, fuarda uluslararası
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katılımcı sayısının artması bizi çok mutlu ediyor. Kids Turkey gelecekte daha güzel
başarılara imza atacak ve uluslararası düzeyde statüsünü sağlamlaştıracaktır."
Spielwarenmesse eG’nin Oyuncaklar Dünyası pavilyonu üçüncü kez uluslararası
katılımcıların beğenisine sunuluyor. Çin, Almanya ve Litvanya'dan birçok şirket
ortak pavilyonda ürünlerini sergileyecek.

Etkin bir fuar ziyareti gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri
www.kidsturkey.com/en adresinde bulabilirsiniz.
27.10.2016 eka/sp

Kids Turkey / İstanbul
Kids Turkey her yıl sonbahar aylarında İstanbul'daki İstanbul Expo Center (IFM)'da düzenlenir.
Boğaziçi'nde gelişen bir bölgede yer alan bu ticari fuar, Türkiye, Yakın Doğu ve Uzak Doğu'dan
gelen ziyaretçileri karşılamakla beraber tamamen Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd. Şti'iye
bağlı olarak organize edilir. Oyuncakların yanı sıra fuarda lisans, hobi, spor ve boş zaman
ekipmanları da sunuluyor. Bir sonraki etkinlik 27 - 30 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek.
Daha fazla bilgi www.kidsturkey.com/en adresinde bulunabilir.

Spielwarenmesse eG
Spielwarenmesse eG, oyuncak sektörü ve diğer tüketici ürünleri pazarı için fuar organizatörü ve
pazarlama servisi sağlayıcısı olan bir şirkettir. Nuremberg şirketi, Nuremberg'de dünya lideri
Spielwarenmesse®, Bombay'da Kids India, İstanbul'da Kids Turkey ve Nuremberg'de Insights-X
etkinliklerini de organize etmektedir. Şirket tarafından sağlanan çok sayıda hizmet arasında, sektör
kampanyaları ve üreticilerin Asya ve Rusya'da gerçekleştirilen fuarlara katılmasını sağlayan World of
Toys by Spielwarenmesse eG uluslararası fuar programı yer alıyor. Spielwarenmesse eG, dünya
çapında
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Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd. Şti.,'yle çalışmaktadır. Şirket aynı zamanda, Moskova'da
Kids Russia etkinliğini organize eden Rusya fuar şirketi RNTA Expo'da da büyük bir hisseye sahiptir.
Nuremberg'de yer alan merkeziyle Die roten Reiter GmbH bağlı şirketi, tüketici ve sermaye malları
endüstrisi arasında bir iletişim aracı olarak hizmet vermektedir. Spielwarenmesse eG'nin tüm şirket
profiline www.spielwarenmesse-eg.de adresinden ulaşılabilir.
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