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HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ FUARI VE DEKORASYON FUARI, DOMOTEX HALI VE YER
DÖŞEMELERİ FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU
HEIMTEXTlL Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı 9 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Almanya’nın
Frankfurt kentinde düzenlenmiştir. Söz konusu fuar dünyanın en büyük ev tekstili ve dekorasyon
fuarıdır.
Messe Frankfurt firması tarafından
düzenlenen HEIMTEXTIL Fuarı’na bu
yıl yaklaşık 3.000 firma iştirak etmiştir.
Fuarı 141 ülkeden 69.000’in üzerinde
profesyonelin ziyaret ettiği tahmin
edilmektedir.

HEIMTEXTIL

Fuarı

toplam 16 holde düzenlenmiştir.
Fuarda, duvar, banyo, cam, mutfak ve
masa tekstili ile yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, duvar kağıtları, iplik, perde, ev
tekniği, ev tekstili, ev aksesuarları, banyo ve mutfak tekstili ürünleri, tekstil makineleri ile halı ve
kilim çeşitleri sergilenmiştir.
Ziyaretçilerin büyük bölümünü toptan
mal satın almak isteyen firmalar ve
sektördeki yenilik ve trendleri takip
etmek

isteyen

profesyoneller

oluşturmuştur. Türkiye, 2.000’in kişi ile
fuarı ziyaret eden ülke profesyonelleri
içerisinde 7’nci sırada yer almıştır.
Türkiye’nin ev

tekstili sektöründe

lokomotif kentleri olan Denizli ve Bursa başta olmak üzere yaklaşık 150 Türk firma fuarda stand
açmıştır.
Gerek Heimtextil Ev Tekstili ve Duvar Kaplamaları Fuarı gerekse DOMOTEX Halı ve Zemin
Kaplamaları Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda
gerçekleştirilen tarihlerinden birer hafta öne çekilmiştir.

Halı,

Duvar

sektöründe

ve

Yer
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Kaplamaları
gösteren

8

üyemizin katılımıyla 10 - 15 Ocak
2018

tarihleri

arasında

sırasıyla

Frankfurt HEIMTEXTIL Ev Tekstili
Fuarı ve Hannover DOMOTEX Halı
ve Yer Kaplamaları Fuarı’na ziyaret
organizasyonu

düzenlenmiştir.

Heyetimizde yer alan katılımcılarımızın
listesi aşağıdadır.
Türk firmaları HEIMTEXTIL Fuarı’na 1987 yılında 3 firma ile katılıma başlamış ve bu sayı yıllar
itibariyle 200 firmaya kadar ulaşmıştır.
Türkiye, HEIMTEXTIL Fuarı’nın uluslararası katılımcıları arasında da üst sıralarda yer almaktadır.
DOMOTEX Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı ise 12 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında
Almanya’nın

Hannover

kentinde

düzenlenmiştir.
Söz konusu fuar dünyanın en büyük
halı ve zemin kaplamaları fuarıdır.
DOMOTEX, Hannover Messe adlı
fuar

organizatörü

düzenlenmektedir.

tarafından

Fuar13

holde

gerçekleştirilmiştir.
Fuara yaklaşık 1.600 firma iştirak etmiştir. Türkiye’nin halıcılık sektörünün nabzının attığı
Gaziantep’ten fuara 83 firma katılmıştır. Ülkemizden fuara iştirak eden firmaların toplam sayısı ise
160’tır.
DOMOTEX Fuarı’nı 100 faklı ülkeden yaklaşık 45.000 kişinin ziyaret etmiştir.

Türkiye, Hindistan, Çin ve Almanya ile
birlikte fuarda en fazla katılımcı ile yer
alan ilk 4 ülkeden biridir. Özellikle
1995 yılına kadar fuarda sadece
ziyaretçi ile yer alan ülkemizin şu anda
fuar katılımcıları içerisinde ilk 4 sırada
bulunmasının Gaziantep’teki üretim ve
ihracat

ile

doğrudan

bulunmaktadır.
İhracatçı

bağlantısı

Gaziantep

Birlikleri

Halı

açıklamalarına

istinaden 2018 yılınd ülkemizden yurtdışına 2,5 Milyar Dolarlık halı ihracatı hedeflenmektedir.
DOMOTEX Fuarlarının Gaziantep, Atlanta ve Shanghai’da ayaklarının bulunmasına rağmen,
katılımcıların birçoğunun yıllardır bu fuara katılması, yeni ürün premierlerinin bu fuarda yapılması
ve mevcut müşterileri ile bir buluşma platformu olması Hannover’deki fuara katılmaktan
vazgeçmemektedir.
Fuara el ve makine dokumaları ile duvardan duvara halı üreten firmalar, PVC ve laminant yer
döşemeleri,

açık

hava

deck

döşemeleri ile ekipmanlarını üreten
firmalar iştirak etmiştir.
Fuarda 5 Hol duvardan duvara halı,
makine

halısı

ve

malzemelerinin

sergilendiği standlardan oluşmuştur. 3
holde, parke, laminant parke, PVC yer
kaplamaları

ve

ekipmanlarının

sergilendiği standlar yer almıştır. 5
holde

de

el

halısı

ürünlerinin

sergilendiği standlar yer almıştır.
Hannover kentinin nüfusunun yaklaşık olarak 510.000 olarak düşünüldüğünde 45.000 kişilik
ziyaretçi sayının önemi bir daha ortaya çıkmaktadır.

Fuar

süresince

organizatör

firma

katılımcılar
olan

ve

Hannover

Messe tarafından birçok seminer ve
basın toplantısı düzenlenmiştir.
Fuara her yıl 100’ün üzerinde firma ile
iştirak eden Türkiye, fuarda en fazla
stand açan uluslararası katılımcılardan
biri olmuştur.
Ziyarete katılan üyelerimiz yeni ürün ve trendleri yerlerinde görerek, firmaları için toplu sipariş
görüşmeleri yapmışlar, yeni ekipman siparişleri vermişlerdir.
Söz konusu fuar ziyareti süresince üyelerimiz, öncü halı ve laminant parke firmalarını ve
temsilcilerini standlarında ziyaret ederek sektörleri ve gelişimlerine yönelik görüş alışverişinde
bulunmuşlardır.
Halı sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalar özellikle AB, ABD ve Güney Afrika pazarlarına
olan yoğunluklarını DOMOTEX Fuarı
vesilesiyle

arttırma

girişimlerine

başlamışlardır.
Birbirini sırayla takip eden her iki fuarı
da arka arkaya ziyaret etme imkanı
bulan

üyelerimiz

gerçekleştirmiş

oldukları sonuç odaklı görüşmeler
sonucu

fuar

ziyaretinden

olumlu

izlenimlerle ayrılmışlardır.
Fuar ziyareti süresince edinilen izlenimler çerçevesinde Türkiye’nin halıcılık ve ev tekstili
sektörlerinde dünyadaki lokomotif üyelerden biri olduğu yerinde tespit edilebilmiştir. Yanı sıra,
Dolayısıyla özellikle yabancı ziyaretçilerin Türk standlarına gösterdikleri ilgi, Türk firmaların ürün
kalitesi ve fiyat avantajını gözler önüne sermiştir.

