DÜNYANIN MERMERİ MARBLE’DA
MARBLE’DAN DÜNYAYA AÇILACAKLAR
Her geçen gün değer kazanan doğal taş ve mermer sektörünün Türk
temsilcileri, Dünya sektör devlerinin arasına girdi. Sektörün gelişiminde
büyük payı olan MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı
22. kez Avrupa ile Ortadoğu arasında köprü olurken Türk sektör
temsilcilerine de yeni imkanlar yaratacak.

Mermer… Doğal kaynak olarak elde edilen fakat işlendikçe değeri artan taş… İnsanlığın ilk
dönemlerinde ham haliyle eşya olarak kullanılan, günümüzde zenginliğin ve ihtişamın vücut
bulduğu cevher…
Türk mermer ve doğal taş sektörü, dünyadaki talebe ve dinamizme ayak uydurmaya çalışırken
“fuarlar kenti İzmir” sektörün gelişmesine 22 yıldır destek veriyor. Bu bilinç ve sorumlulukla,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE
Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Mart 2016 tarihlerinde, kapılarını 22.
kez açacak. MARBLE, Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de, 139 bin
metrekare alanda düzenleniyor. 4 gün sürecek MARBLE’da, Türkiye’nin doğal taş çıkan her
bölgesinden ve dünyanın pek çok ülkesinden, ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen
işlenmiş, yarı işlenmiş ve ham olmak üzere 15 bin ton doğal taş sergilenecek.

SEKTÖR YİNE MARBLE’DA BULUŞACAK
Fuar İzmir’in geniş kullanım alanının artırılmasıyla daha fazla ürünün sergilenebileceği
MARBLE’da, bu yıl işlenmiş mermer ürünlerinin dağılımında %12’lik büyüme gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl yerli, yabancı toplam 1.562 firmanın katıldığı fuara bu yıl 1700’ü aşkın
katılımcı yer alacak. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı MARBLE nedeniyle bu yıl, İzmir ve
çevredeki oteller %100 doluluğa ulaştı. Sektöründe dünyanın sayılı firmalarından biri olan
Antolini Luigi’nin de katılımcı olarak yer alacağı MARBLE 2016’da Almanya, ABD,
Avustralya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Dubai, Endonezya, Hindistan,
İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yunanistan’ın
önde gelen firmaları da olacak. MARBLE’ı mermer sektörü temsilcilerinin yanı sıra mimar,
müteahhit ve mühendislerin de merakla beklediği fuarda ziyaretçiler tüm doğaltaş çeşitleri,
mermer ve iş makinelerini birarada görme imkanı bulacak.

Yabancı alım heyetlerinin büyük ilgi gösterdiği MARBLE için, Fuar İzmir’de sergilenecek
büyük mermer blokları ve doğal taşların konumlandırıldığı alanlarda yeni düzenlemeler de
yapıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için mermer işleme makineleri için üzeri
kapalı özel bir alan oluşturulurken, Fuar İzmir D Holü ise mermer işleme yan sanayi
ürünlerine ayrıldı. Büyük iş makineleri için Fuar İzmir’in fuar meydanı yeni alan olarak
tahsise açılırken, firmaların yerleşim planları ziyaretçilerin daha rahat dolaşacağı şekilde
düzenlendi.
Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı ve dünyada, alanında düzenlenen fuarlar içinde ilk 3’te yer
alan 22. MARBLE, bu yıl da Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında bir ticaret köprüsü
kurmaya devam edecek. Fuara yurtiçinden ve yurtdışından gelen katılımcı ve ziyaretçiler,
Türkiye ve İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak. Her geçen yıl büyüyerek gelişen
MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl da Türk mermer sektörü ile
dünya mermer temsilcilerinin yeni iş anlaşmaları yapmalarına aracılık edecek.
22. MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı hakkında ayrıntılı bilgiye
http://marble.izfas.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.

