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6. Busworld Turkey 2016 fuarı yurt dışı ziyaretçilerinden tam not aldı.
Avrupa ve Ortadoğu’nun köprüsü konumunda yer alarak, Türkiye ve global pazarda otobüs endüstrisinin her noktasına hizmet
sağlayarak 145 firmaya ev sahipliği yapan Türkiye’nin uluslararası ve tek fuarı 6. Busworld Turkey 2016 fuarı yabancı
ziyaretçilerden tam not aldı. Otobüs üreticileri son model yeniliklerini i ve özellikle Euro6 dizel uyumlu otobüs ve yan ürünlerini
ilk kez Busworld Turkey fuarında görücüye çıkardı.
HKF Fuarcılık ve Busworld International işbirliği ile düzenlenen fuar fuarı Orta Doğu, Doğu Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri, Türki
Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, İran ve Irak'tan gelen sektörün öncü firma ve markalarının buluşma noktası oldu. 91 ülkeden 11078
alıcının ziyaret ettiği fuar, özellikle ziyaretçi ülke sayısında önemli bir artış kaydetti. 1519 uluslararası ziyaretçinin gezdiği fuarda
uluslararası ziyaretçi yüzdesi toplam ziyaretçi yüzdesinin %15,892luk payını aldı. Özellikle geçmiş yıllara kıyasla Avrupa’dan gelen
ziyaretçi sayısında önemli artış olduğu gözlendi.

Ziyaretçi İlk 10 Ülke
Countries and Regions

Number of Visitors

1

Türkiye

9559

2

Almanya

141

3

Bulgaristan

99

4

İran

78

5

Ukrayna

77

6

Romanya

71

7

Mısır

44

8

Birleşik Krallık

43

9

Birleşik Arap Emirlikleri

39

10

Çin

38

Yabancı Ziyaretçi Görüşleri
“Fuara otobüs ve 19 adet minibüs almak üzere geldik. Fuar beni ürün çeşitliliği ve katılımcıları konusunda çok etkiledi. Yeni
tedarikçiler ve mevcut partnerlerimizle tanışma imkanı bulduk. Fuardan çok memnun kaldık.” _Mr. Walid Akoury Transport &
Palastine Grup
“Fuarın seviyesi bizim için tatmin ediciyi ve fuar oldukça ilginçti. Organizatörün hizmetlerinden çok memnun kaldık. Yeni otobüs
modellerini inceleme şansı bulduk. Gelecek fuarı tekrar ziyaret etmek isterim.”_ Mr. Awadallah Ibrahim from Birzeit Bani Zaid
Bus
“Arağımız ürünleri fuarda bulduk. Fuarın kalitesinden, ürünlerden ve firmalardan oldukça memnunuz. Bize birçok yeni iş fırsatı
sağladı. Fuarı ilk kez ziyaret ettik. Fuar çok düzenli şekilde organize edilmişti ve birçok sipariş verdik. Otel hizmetleri ve transfer
hizmetlerinden çok memnun kaldık.”_ Mr. Brahim Chetouane from Pro Max
Katılımcı Görüşleri:
“Genel olarak belirtmek gerekirse fuar çok iyi organize edilmişti. Alıcıların kalitesini tatmin edici bulduk. Siparişler aldık. Özellikle
yabancı yeni müşteriler ile tanışma şansı bulduk Yeni müşteriler edindik.” _Velda Mekanik
“Fuarın ziyaretçi kalitesini çok beğendik. Birçok sipariş aldık. Fuar sırasında bize sağlanan hizmetler oldukça başarılıydı. Özellikle
yabancı alıcıların fuarı bu dönemde ziyaret ediyor olması bizim için büyük fırsattı. Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz.”
_Tribus Minibus

Busworld Academy Kongresi:
2016 Busworld Turkey Fuarı bu yıl, Busworld Academy& IRU ve TOBB işbirliği ile gerçekleşen “Otobüs ve Minibüs Sektöründe
Sürdürülebilirlik” konulu kongreye de ev sahipliği yaptı.14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Efes Seminer Salonunda düzenlenen
konferansta ilginç konular ve sektörün sorunları masaya yatırdı. Fuar seminerine ait sunumları görebilmek için lütfen aşağıdaki
linke tıklayınız.
Busworld Academy web sitesi:
http://academy.busworld.org/articles:busworld:download_the_busworld_academy_iru_congress_turkey_2016_presentations_
here
Uluslararası Basından büyük ilgi:
Fuara bu yıl da uluslararası basının büyük ilgisi vardı. 36 kişilik basın heyeti katılımcı firmalar ile basın toplantısı gerçekleştirdiler.

Gelecek Fuar
2018 yılında 7. Si düzenlenecek gelecek Busworld Turkey Fuarı IFM 9,10,11 hollerini terk edecek ve İstanbul Fuar Merkezi
tarafından Mayıs 2016 yılında inşasına başlanacak ve 2017 yılı sonunda tamamlanacak, içinde alışveriş merkezi ev fast-food
restoranları ve 8000 m2lik otopark alanının da yer alacağı yeni fuar merkezine taşınacak. Çevre dostu ve “Leed Sertifikasına”
sahip olacak son teknoloji fuar merkezi Busworld Turkey Fuarı’nın da değerini artıracaktır.

Daha Fazla:
•
•
•
•
•
•

Busworld Turkey hakkında: website / fotograf lar2016
Busworld Turkey Daily News okumak için: Hemen oku
Busworld Academy & IRU Konferansı : website / fotograflar
TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği ): website
Busworld International hakkında: website
HKF Trade Fuarcılık hakkında: website

Video
• Busworld Turkey 2016 tantım videosu: website/ Busworld TV
YouTube channel

Basın iletişim :
Busworld Turkey: ** M: +90 0212 2164010 ** E-posta: zerrin@hkf-fairs.com

Busworld Turkey hakkında:
1971 yılında Belçika Kortrijk’te ilk kez düzenlenen Busworld Fuarı, yıllar içerisinde otobüs sektörünün en eski ve en saygın ihtisas
fuarı olarak uluslararası bilinirliğe sahip olmayı başardı. Bununla birlikte 2004 yılında Türk fuar organizatörü HKF Fuarcılık A.Ş. ile
birlikte düzenlenmeye başlanan Busworld Turkey Fuarı, uluslararası ihtisas fuarcılığının en önemli fuarları arasında söz sahibi
olmanın yanı sıra, UFI Onaylı Fuar sertifikasına sahip BUSWORLD TURKEY, dünya standartlarında kaliteli uluslararası ihtisas
fuarları arasında yer alıyor.

