DÜNYANIN GÖZÜ BU FUARDA
Mermer ve Doğaltaş Randevusu:
“23 – 26 Mart 2016 tarihlerinde Fuar İzmir’de”
Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı Marble – Uluslararası Doğaltaş ve
Teknolojileri Fuarı, Türkiye’nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir’de 23 – 26
Mart 2016 tarihlerinde 22. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk fuarcılık sektörünün öncü kuruluşu
İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı
dünyanın en büyük ilk üç mermer fuarı arasında yer alıyor.
Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında bir ticaret köprüsü kuran Marble, Türk doğaltaşı
için yeni ihracat pazarları bulmak ve dünya ticaretinden aldığı pay ile ziyaretçi ülke ve
yabancı alıcı sayısını artırmaya yönelik misyonunu, çıtasını daha da yükselterek
sürdürmeye devam ediyor.
Yeni taş örneklerinin ilk lansmanının yapıldığı, en yeni teknoloji ürünlerinin sektör
temsilcileriyle ilk kez buluştuğu Marble fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık
olarak organize ediliyor.

Marble büyümeye devam ediyor
200’den fazla yeni başvurunun olduğu Marble fuarı büyümeye devam ediyor. 23 - 26
Mart 2016 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek olan Marble fuarı için tahsis
çalışmaları devam ederken, tanıtım çalışmaları dünyanın her bölgesinde hızla sürüyor.
Yurtdışındaki çeşitli sektörel fuarlarda Marble’ı tanıtan İZFAŞ; ayrıca mermer
sektörünün en önemli ülkeleri arasında sayılan Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya,
Polonya, Portekiz ve İran başta olmak üzere tüm dünyada tanıtım çalışmaları yapıyor.
Dünyanın önde gelen doğaltaş ve teknolojileri firmalarını buluşturan fuara,
Türkiye’nin doğaltaş çıkacak olan her bölgesinden taş geliyor. Fuar, sektöre
kazandırdığı gelirin yanısıra birçok iş koluna da; konaklama, ulaşım, yeme-içme,

yayıncılık, otomasyon, inşaat, bilgi-işlem, güvenlik, temizlik, otopark, lojistik, kargo
gibi katkı sağlıyor.

Rakamlarla Marble
Geçtiğimiz yıl Fuar İzmir’de ilk kez düzenlenen 21’nci Marble - Uluslararası Doğaltaş
ve Teknolojileri Fuarı metraj olarak yüzde 169, katılımcı sayısı olarak yüzde 31 ve
stant alanı olarak yüzde 70 oranında büyüdü.
Fuara 27 ülkeden 373’ü yabancı toplam 1.562 firma ve marka katıldı. 119 bin m2 alan
üzerinde düzenlenen fuarda, mermer ve doğaltaş, fabrika makinaları, ocak-iş
makinaları/ekipmanları ve sarf malzemeleri yer aldı. Marble’da ağırlıkları 10 ile 30 ton
arasında değişen işlenmiş ve ham olmak üzere 15 bin ton doğal taş, toplam 784 adet
blok sergilendi.
Geçtiğimiz yıl Marble fuarına 35 farklı ülkeden 7 bin 442’si yabancı olmak üzere
toplam 51 bin 149 profesyonel ziyaretçi geldi.

