
WOODTECH VE İNTERMOB FUARLARI’NA REKOR KATILIM! 

Reed Tüyap tarafından eşzamanlı olarak düzenlenen 32. Ağaç İşleme Makinesi - Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve 22. İntermob - Uluslararası Yan Sanayi, 
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, mobilya ve ahşap endüstrilerini 12-16 Ekim 
2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da buluşturdu.  

Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı 
profesyonellerinin bir araya geldiği WoodTech ve İntermob fuarları, bu yıl bir rekora daha 
imza atarak 126 Ülkeden 77.627 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. REED TÜYAP 
tarafından Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Mobilya 
Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar; katılımcı ve 
ziyaretçilerine beklentinin fazlasını sağladı. 
 
Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya’daki en büyük buluşma platformu olan 
WoodTech ve İntermob fuarları, 35 ülkeden 800’den fazla firma ve firma temsilciliğini 123.000 m2 
kapalı alanda buluşturarak, sektör katılımcılarından tam not aldı.  

Yurtiçinde 37, Yurtdışında 28 Alım heyeti bir araya geldi! 

Çok etkili bir tanıtım faaliyeti olan ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren Tüyap yurtdışı ofisleri ve tüm 
dünyaya yayılmış küresel temsilcilik ağı aracılığıyla özellikle Avrasya coğrafyasında sektöre hakim 
ekiplerimiz katılımcılarımızı aradıkları müşterilerle buluşturmak adına bulundukları ülkelerde alım 
heyeti çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürdüler. 

Sektörün gelişimine katkı sağlamak için Reed Tüyap’ın davetlisi olarak fuara gelen; Almanya, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn,  Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Gürcistan, 
Hırvatistan, İran, İsrail, Karadağ, Katar, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Moldova, 
Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus, Ukrayna ve Umman’ın aralarında bulunduğu 
toplamda 30 ülkeden ve Türkiye’nin 37 ilinden gelen alım heyetiyle WoodTech ve İntermob 
Fuarları’nda bir araya geldi.  

Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen sektör profesyonelleri, sektörün gelişimi için önemli iş 
birliklerine imza attılar.  

Promatt Özel Bölümü Dördüncü Yılını Kutladı! 

2016 yılında ilk kez İntermob Fuarı bünyesinde görücüye çıkan Promatt; Yatak İmalatı Yan Sanayi, 
Ekipman, Hammadde ve Makineleri Özel Bölümü dört yıl içinde yatak endüstrisinin cazibe merkezi 
olmayı başardı. 12-16 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde üçüncü kez 
ziyaretçileri ile buluştu. 

Bu yıl da 13. Salonda yer alan Promatt, İntermob’un kapsamını genişleterek fuarların daha geniş bir 
ziyaretçi kitlesine hitap etmesini sağladı. 

“Ekonomik Kalkınmada İhracat ve İnovasyon” Paneli  

Fuarın 3.günü, 14.10.2019 tarihinde saat 14.00 – 16.45 arasında Karadeniz salonunda gerçekleşen iki 
oturumdan oluşan ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Ekonomik 
Kalkınmada İhracat ve İnovasyon” temalı panel, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında 
buluşturdu. 



Detaylı Bilgi İçin Bizi Sosyal Medya’da Takip Edin: 

WoodTech ve İntermob’un Facebook ve Linkedin hesaplarını takip ederek hem fuarlar, hem de sektör 
hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz: 

Facebook: @ woodtech.intermob 

Linkedin: @ wood-tech-intermob 

 

10 Ekim 2020’de görüşmek üzere… 

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten WoodTech ve Intermob fuarları, gelecek 
yıl 10-14 Ekim, 2020 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara 
açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya devam 
edecek. 
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