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İhtisas fuarı konssepti Toyzeeria’nın ziyyaretçi kaliitesini artt ırdı


Türkiye'deki oyyuncak sekttörünün en büyük fuarrı, 46 ülked
den 8.721ziyyaretçiye evv
sahipliği yaptı



Yen
ni ihtisas fuaarı konsepti her yönüyle kendini kan
nıtladı

e
bağlı şirketi ola
an Middle East Fuarcıllık Ltd. Şti, Toyzeria’yıı
Spielwaarenmesse eG’nin
Businesss-to-Businesss (B2B) konsepti çerçe
evesinde dü
üzenlemeye karar vererrek yeni birr
yola başvurdu. İhtissas fuarı olaarak düzenle
enen Toyzerria2013 bekklentileri boşş çıkarmayıp
p
mmel bir son
nuçla kendini kanıtladı. Bu konuda tüm katılımcılar hem
mfikir. Fuaraa
mükem
katılan firmaların yüzde
y
95’i fuarın son derece memnuniyet verici düzeyd
de geçtiğinii
belirtti. Fuarı sadece B2B platformu
p
şeklinde
ş
geeliştirme yönündeki ka
ararlı adım,,
organizzatörlerin dee beklediği gibi
g ziyaretççi kalitesi üzzerinde olum
mlu etki gössterdi. 2013
3
yılı Toyyzeria fuarı, 253’ü ulusslararası pro
ofesyonel ziyaretçi olmak üzere 8.721
8
yetkilii
satıcı vee satınalma elemanı taraafından ziya
aret edildi.

g
uluslararası profeesyonel ziyarretçilerin sayyısı, Spielwaarenmesse Middle
M
Eastt
Fuara gelen
Fuarcılıkk Ltd. Şti.’n
nin Spielwaarenmesse eG’nin ulusslararası çaptaki iş ağ
ğından nasıll
faydalandığını gösttermektedir. Uluslararası ziyaretçileerin yüzde 3 civarında paya sahip
p
n satınalma elemanı ziyyaret etti.Miiddle East Fuarcılık Ltd.
olduğu Toyzeria’yı 46 ülkeden
nel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu: "Fua
ara gelen ulu
uslararası ziyyaretçi sayısı, fuarımızın
n
Şti. Gen
erişim alanının arttığını gössteren bir işarettir" diyor
d
ve sözlerine şö
öyle devam
m
“Türkiye’de düzenlenen
n bir fuarı ziyaret etmek için yurtdışından gele
en biri, Türkk
ediyor:“
firmalarrının ürünlerini satın almak ve tica
ari iş ilişkilerri kurmak isstiyordur. Bu
u yüzden, 6
ülkeden
n gelen 105 katılımcı firma, fuarın ihtissas fuarı konsepti çerçevesinde
ç
e
düzenleenmesinin

tüm

katılıımcı

firmalar

açısınd
dan

kesinlikle

faydalı

olacağınıı

düşünüyor.” Furkan Group geenel müdürü
üAli Yüksel bunu
b
onaylaayarak şöyle diyor: “Altıı
b Toyzeriaa’ya katılıyorruz. Fuarın organizasyo
o
nu adım adım iyileşme kaydederekk
yıldan beri
bu yıl gayet
g
profesyyonel bir yü
üzle karşımızza çıktı. Şöylle ki, önceki fuarlar, kattılımcı firmaa
ve ziyarretçiler bakımından dah
ha ziyade bir
b ulusal etkkinlik niteliğ
ğindeydi.Bu yıl ise, fuarr
süresi boyunca saağladığımız uluslararassı bağlantılaarın sayısın
ndan çok memnunuz.
m
k
VardemOyu
uncak şirketi de fuarın profesyonell
Toyzeriaa 2014’e dee mutlaka katılacağız.”
ziyaretççi

konsepti

ile

d
düzenlenme
sinden

m
memnuniyet

duyuyor..

Vardem
m

Oyuncaak’ınGenelM
Müdürü Bah
har Akyüz::“Spielwaren
nmesse eG
G’nin bu yılki
y
fuarın
n
organizzasyonuna dâhil
d
olacağını duyunca fuara katılm
maya karar vverdik. Toyze
eria’nın yenii
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ziyaretççi portföyünden mem
mnunuz, 20
014 yılında tekrar kaatılmayı düşünüyoruz”
diyor.Sp
pielwarenmeesse eG Yö
önetim Kuru
ulu Başkanı Ernst Kickk, Toyzeria’n
nın bir B2B
B
platform
muna dönüştürülmesini başarılı bir başlangıçç olarak değ
ğerlendiriyor vegelecekk
yılın fuaarı için iki heedefe öncelik verileceğin
ni vurguluyo
or: “Toyzeriaa artık kabul görmüş vee
onaylan
nmış bir ihtissas fuarıdır. Bir sonraki adımda, bir taraftan u
ulusal pazarın tamamınıı
kapsam
mayı, diğer taraftan daa çevre ülke
eleri faaliyettlerimize daaha fazla dâhil ederekk
fuarın kapsama
k
alaanını genişleetmeyi ama
açlıyoruz. To
oyzeria’ya keendine özgü bir kimlikk
kazandıracağız.”

m 2013 tarih
hleri arasınd
da 13.500 metrekarelik
m
k
Profesyonel ziyarettçiler, 31 Ekkim –3Kasım
gilenen oyu
uncak, lisanslı ürün, hobi,
h
spor vve oyun ek
kipmanlarınıı
fuar alanında serg
me ve kendi işlerine uygun bir ürün portföyü olluşturma im
mkânına sahip olmuştur.
incelem
Profesyonelce gerççekleştirilen organizasyyon ve fuarrdaki olumlu atmosferr, satınalmaa
elemanları ve yetkili satıcılardaa çok iyi bir izlenim bıraakmıştır. Libyya’dan Alwa
arraqen Co.
şirketi yetkilisi
y
Tariq Algaddaffi organizatö
örlere teşekkkürlerini şu sözlerle su
unuyor: “Bu
u
harika bir fuar. Tü
üm bu yeni ürünleri gö
örmek beni heyecanlan
ndırıyor.”Bangladeş’ten
n
ohammed Rafique
R
ise, Toyzeria’nın kendi şirketi için nee
NDIL İslam şirketi yetkilisi Mo
kadar önemli
ö
olduğ
ğunu şu sözzlerle tanımlıyor: “Çok sayıda
s
fuar vve tanıtım etkinliklerine
e
e
katılıyorruz.Ancak bu oyuncaak ihtisas fuarı
f
bizim için son derececazip
p olanaklarr
sunuyor.Şu anda, Bangladeş’’e ürün ith
hal edebilmek için Türkiye’den bir
b oyuncakk
ün olduğunca hızlı iş bağlantısı
b
ku
urmaya çalışşmaktayız. Fuarda bizee
üreticisii ile mümkü
gösterilen ilgi ve mükemmel misafirperrverliktenbü
üyük mutlulluk duyduk
k. Kesinliklee
k
dü
üşünüyorum.”31 Ekim –3
– Kasım 20
013 tarihlerii arasında İsstanbul Fuarr
tekrar katılmayı
Merkezzi’nde (ifm) gerçekleştirrilen ihtisas fuarına ilişkin fotoğraaflara ve diğ
ğer bilgileree
www.to
oyzeria.com sitesinden ulaşabilirsini
u
iz.

Bir

onraki
so

To
oyzeria

30

Ekim

–2

Kassım

2014

tarihleri

arasındaa

düzenleenecek.Spiellwarenmesse eG, geleccek yılihtisass fuarını ilk kez World of Toys’un
n
uluslaraarası fuar programına dâhil edece
ek ve tüm dünyadan ü
üreticiler için ortak birr
standın organizatörlüğünü üstlenecektir.

M
East Fuarcılık Ltd
d. Şti.’nden
n
İhtisas fuarı ile ilgili sorularınızı Spielwarrenmesse Middle
S
Aliye Cebeci’ye
C
yö
öneltebilirsiniz:
Uluslaraarası İlişkiler Direktörü Sayın
Tel.: +9
90 216 321 06 26 – 27, Faks: +90 216
2 321 06 28
E-postaa: a.cebeci@spielwarenm
messe.com.ttr
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k
ilgili sorularınızzı Spielware
enmesse eG’den Proje Müdürü Sayyın Carmen
n
Ortak katılımla
Rogge’yye yöneltebiilirsiniz:
Tel.: +4
49 (0)911 99
9813-10, Faks: +49 (0)9
911 99813-3
310
E-postaa: c.rogge@sspielwarenm
messe.de

13.11.2
2013 – km
Toyzeria, İstanbul
Toyzeria, her yıl sonbaharda İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) dü
üzenlenmekted
dir. Büyümekte
e olan İstanbull
Boğazı bölgesinde düzeenlenen ve Türkiye, Yakın ve
e Orta Doğu’dan profesyoneel ziyaretçilerin geldiği ihtisass
%
bağlı şiirketi olan Sp
pielwarenmesse
e Middle Eastt
fuarının organizatörü, Spielwarenmeesse eG’nin %100
Fuarcılık Ltd. Şti.’dir. İhtisas fuarınd
da, oyuncak ürünleri ile birlikte lisanslı ürün, hobi, spor ve oyun
n
mektedir. Bir sonraki fuar, 30 Ekim – 2 Kasım
m 2014 tarih
hleri arasındaa
ekipmanlları sergilenm
gerçekleşştirilecektir. Daaha fazla bilgiye www.toyzeria.com/en sitessinden ulaşabilirsiniz.
Spielwarrenmesse eG
Spielwareenmesse eG, oyuncak end
düstrisi için ihttisas fuarları organizatörü ve pazarlayıcıısıdır. Merkezii
Nürnberg
g’de bulunan şirket,
ş
Nürnberrg’deki dünya lideri
l
oyuncak fuarı Spielwareenmesse’yi, Mumbai’da Kidss
India’yı ve
v İstanbul’da Toyzeria’yı
T
düzzenlemektedir. Şirketin sund
duğu hizmet yelpazesi, üreticcilerin Asya vee
Rusya’daki ihtisas fuarlarına pavyon
nlarında katılımlarına olanaak sağlayan eendüstriyel kam
mpanyaları vee
uluslararaası fuar prograamı olan World
d of Toys by Sp
pielwarenmessse eG’yi de içeermektedir. Spiielwarenmessee
eG, 90’dan fazla ülked
deki temsilcilikleri ile dünya çapında
ç
faaliyeet gösteren bir iletişim ağı yönetmektedir.
y
.
Çin’den sorumlu olan Spielwarenmesse Shanghai Co. Ltd. ve Türkiye, Yakın Doğu ve Orta
O
Doğu’dan
n
sorumlu Spielwarenmeesse Middle Eaast Ltd. Şti.’nin
n de dahil olduğu bu işbirliğ
ği, Rus organizasyon firmasıı
RNTA Exp
po’nun düzenlediği Moskovaa’daki Toys& Kids
K Russia’yı daa kapsamaktad
dır.

