Basın Bildirisi

Toyzeria: Oyuncak sektörünün Yakın Doğu’daki merkezi


30 Ekim ve 02 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da

düzenlenecek olan ticaret fuarı


İlk kez düzenlenecek olan Spielwarenmesse eG’nin Oyuncaklar
Dünyası Pavyonu

Toyzeria’nın

30

Ekim

2014’te

kapılarını

açmasıyla

birlikte

Türkiye’nin oyuncaklara yönelik en büyük ticaret fuarı, bir
kez daha Yakın Doğu ve Orta Doğu’dan gelecek misafirlerini
İstanbul’da ağırlayacak. Takriben ulusal ve uluslararası 110
katılımcı 2 Kasım’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10
numaraları salonlarında, 13.500 m²’lik bir alanda ürünlerini
sergileyecek. Aralarında BAE, Fas, Tayland ve ABD’nin de olduğu
20 ülkeden gelecek ziyaretçiler fuar için şimdiden kayıtlarını
yaptırdılar. Aynı zamanda Spielwarenmesse eG’nin yan kuruluşu
olan fuarın organizatörü Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık
Ltd.

Şti.

fuara

yaklaşık

8.000

ziyaretçinin

katılmasını

bekliyor.
Kuka

Eğitim

Toyzeria’ya
kazandığını

Araçları’nın
katıldıktan
söylüyor:

İdari
sonra

Müdürü

olan

şirketinin

“Toyzeria’da

altı

yeni

yıldır

Emine

Güler

müşteriler
verimli

bir

fuar deneyimi yaşıyoruz. Bu fuar, ürünlerimizi tanıtmak ve
yeni müşteriler kazanmak adına bizim için ideal bir platform.”
Ticaret fuarının organizatörü ve Spielwarenmesse Middle East
Fuarcılık Ltd. Şti.’nin Genel Müdürü olan Fatih Ciğerlioğlu da
Toyzeria’nın Türkiye ve çevre ülkelerdeki oyuncak pazarı için
ne kadar önem taşıdığına dikkat çekiyor: “Toyzeria ve Türk
oyuncak sektörü sürekli olarak bir gelişme grafiği gösteriyor.
Coğrafi konumunu, gelişme stratejisini ve ekonomi bölgelerinin
merkezine olan yakınlığını düşündüğümüz zaman fuarın ideal bir
konumda olduğunu görüyoruz.
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Bu fuar, şirketlere bağlantılar kurarak yeni iş fırsatları
yakalama imkanını sunarken aynı zamanda arz ve talebe yönelik
kıtasal bir merkez olma yolunda gelişmeye devam ediyor.
Spielwarenmesse eG’nin uluslararası Oyuncaklar Dünyası pavyonu
bu yılki Toyzeria’da ilk kez yer alacak. Yedi ülkeden sekiz
şirket Oyuncaklar Dünyası Pavyonunda ürünlerini sergileyecek.
Toyzeria’ya uluslararası anlamda artan ilgi İstanbul’un bir
ekonomi

merkezi

olarak

uluslararası

oyuncak

sektöründe

gittikçe daha önemli bir noktalara geldiğini gösteriyor.

Toyzeria

2013’e

105

şirket

ve

8700

ziyaretçi

katılmıştı.

Toyzeria 2014 ile ilgili daha fazla bilgiye www.toyzeria.com
internet adresinden ulaşabilirsiniz.
23.10.2014 – sah
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Toyzeria, İstanbul
Toyzeria her yıl sonbaharda İstanbul’daki İstanbul Fuar
Merkezi’nde (IFM) düzenlenmektedir. İstanbul’un gelişen
bölgesinde, tamamen şubemiz olan Spielwarenmesse Middle East
Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ticaret fuarı
Türkiye’den, Yakın Doğu’dan ve Orta Doğu’dan gelen
ziyaretçileri ağırlıyor. Oyuncaklara ilaveten fuarda ruhsat,
hobi, spor ve eğlence aktiviteleri de yer almaktadır. Bir
sonraki etkinlik 30 Ekim ve 2 Kasım 2014 tarihleri arasında
düzenlenecektir. Daha fazla bilgiye internet üzerinden,
www.toyzeria.com/en adresinden ulaşabilirsiniz.
Spielwarenmesse eG
Spielwarenmesse eG, oyuncak sektörü ve diğer tüketim ürünleri
pazarlarına fuar organizatörlüğü ve pazarlama hizmetleri
sağlayıcılığı yapmaktadır. Nürnberg şirketi, Spielwarenmesse®
(Nürnberg,
Kids
India
(Bombay,
Toyzeria
(İstanbul)
ve
Insights-X (Nürnberg) gibi dünyanın önde gelen fuarlarını
düzenlemektedir. Şirketin verdiği hizmetler arasında sektör
kampanyaları ve uluslararası fuar programı Spielwarenmesse eG
Oyuncaklar Dünyası da yer almaktadır. Bunlar üreticilerin Asya
ve Rusya’daki ticaret fuarlarının pavyonlarında ürünlerini
sergilemesine imkân sağlamaktadır. Spielwarenmesse eG, iki
şubesi ve 90’ı aşkın ülkede bulunan temsilcileri ile dünya
genelinde hizmet vermektedir. Bu şubelerden Spielwarenmesse
Shanghai Co. Ltd. Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Spielwarenmesse
Middle East Fuarcılık Ltd. Şti. ise Türkiye, Yakın Doğu ve
Orta
Doğu’da
faaliyet
göstermektedir.
Şirket,
ayrıca
Moskova’da Kids Russia etkinliğini düzenleyen Rus fuarcılık
şirketi RNTA Expo’nun önemli bir hissedarıdır. Merkezi
Nürnberg’de bulunan alt kuruluşumuz Die roten Reiter GmbH,
tüketim ve yatırım malları endüstrisine yönelik iletişim
ajansı olarak faaliyet göstermektedir. Spielwarenmesse eG’nin
şirket bilgilerine internet üzerinden, www.spielwarenmesseeg.de adresinden erişebilirsiniz.
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