Basın Bülteni

Kids Turkey / Toyzeria 28 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da başlıyor


Ticari fuar, 28 Ekim 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul'da

düzenlenecek


Spielwarenmesse eG tarafından düzenlenen World of Toys Pavilyonu



Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen uluslararası
alım heyeti programı

Bölgenin en önemli oyuncak ihtisas fuarı, yeni adıyla Kids Turkey / Toyzeria, 28
Ekim - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yeni isim hem Oyuncak,
Lisans, Oyun ve Oyun ekipmanlarını kapsayan daha geniş bir ürün yelpazesi hem
de Spielwarenmesse eG'nin uluslararası ticari fuarlar portföyü geçmişini bir arada
kapsadığından bu fuarın 2015 yılında da yeni başarı öykülerine imza atacağı kesin
gözüyle bakılıyor. 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye genel
seçimiyle ilgili olarak, fuar 28 Ekim 2015 Çarşamba günü başlayacak ve
planlandığı üzere 1 Kasım 2015 Pazar gününe kadar devam edecektir. Bu ticari
fuar hem Türkiye'deki oyuncak sektörü hem de Yakın ve Orta Doğu'daki komşu
ülkeleri İstanbul'da bir araya getiriyor. Ürünlerini İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve
10 numaralı salonlarında 13.500 m2'lik bir alanda sergilemek için şu ana kadar
119 Türk ve 12 uluslararası katılımcı başvuruda bulundu. Yeni yayınlanan
www.kidsturkey.com web sitesi, ziyaretçilerin bu fuardan mümkün olan en iyi
şekilde faydalanabilmeleri için gerekli tüm bilgileri sunuyor. Ziyaretçiler için
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hazırlanan yeni "matchmaking" (eşleme) programı, başta perakendeci ve alıcılar
olmak üzere, katılımcıların doğru kişileri bulmaları konusunda onlara büyük fayda
sağlıyor. Kids Turkey / Toyzeria, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın teşvik
programına kabul edildi. Bakanlık, bu nedenle fuarı Uluslararası bir alım heyeti
programı ile desteklemektedir.

2014'teki fuar, 8.972 yerli ve 50 farklı ülkeden gelen uluslararası katılımcıyla büyük
bir başarı yakalamıştı. Kids Turkey / Toyzeria'nın uluslararası platformdaki artan
başarısı, ekonomik bir merkez konumunda olan İstanbul'un uluslararası oyuncak
endüstrisinde her geçen günle birlikte daha da önemli bir yer edindiğinin
kanıtıdır. Rodeschini S.P.A'nın İcra Kurulu Başkan Vekili, İtalyan Roberto Galati,
fuar ziyaretini şöyle değerlendiriyor: "İtalya'dan geliyorum ve İstanbul'daki
Toyzeria'yı ilk defa ziyaret ediyorum. Türkiye'nin büyüyen oyuncak endüstrisini
inceleyebilmemiz için bize benzersiz bir fırsat sunduğu için bu fuar aslında
düşünüldüğünden de büyük bir öneme sahiptir. Bu bizim için çok önemli. Bu fuar
aynı zamanda Yakın ve Orta Doğu pazarlarını da yakından tanımamıza imkân
tanıyor.” Spielwarenmesse eG tarafından düzenlenen World of Toys, 2014'te
büyük dikkat çeken tanıtımından sonra şimdi uluslararası katılımcılara bir kez
daha katkıda bulunacak. Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya,
Hindistan, Polonya ve Birleşik Krallık'tan gelen şirketler ürünlerini tek bir fuarda
sunacak.
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Bu internet sitesi gelecek etkinlikle ilgili merak edilen tüm bilgileri içeriyor.
Hizmetler arasında, ziyaretçi ve katılımcılar için yeni iş ortakları bularak görüşme
ayarlamak amacıyla çok kullanışlı bir araç olan yeni "matchmaking" programı
sunuluyor.

"Matchmaking"

programının

online

formu

www.kidsturkey.com/en/matchmaking adresinde mevcuttur.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Kids Turkey / Toyzeria 2015'i ziyaret eden
uluslararası alım heyeti programı sunuyor. Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Fas, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan,
Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Ürdün ve
Yunanistan'dan

gelen

ziyaretçiler

bu

programa

katılabilir.

Ziyaretçiler

www.kidsturkey.com/en/visitors adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirler.

8. Kids Turkey / Toyzeria, Türkiye'nin en büyük B2B oyuncak endüstrisi etkinliğinin
bilgilendirme ve iş geliştirme fırsatları için en iyi yer olduğunu bir kez daha
kanıtlayacak.

09.10.2015 eka
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Kids Turkey / Toyzeria, İstanbul
Kids Turkey/ Toyzeria, 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 28 Ekim - 1 Kasım 2015 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 / Toyzeria 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

90 ülkeden fazla temsilci ağıyla birlikte

Çin Halk

Cumhuriyeti'nden sorumlu Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. ve Türkiye, Yakın Doğu, Uzak
Doğu'dan sorumlu 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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