MAKTEK FUARI İSTANBUL VE İZMİR’DEN SONRA ŞİMDİ KONYA’DA

Dünyanın en büyük metal işleme fuarlarından olan MAKTEK Fuarı, İstanbul ve İzmir’den
sonra Konya’da açılıyor. Maktek Konya Fuarı, Takım Tezgahları Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TİAD), Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. iş
birliğiyle hazırlanıyor. Üretimin son dönemde büyük önem kazandığı ülkemizde MAKTEK
Konya Fuarı, Anadolu’da endüstriyel imalat konusunda gelinen son noktayı gözlemlemeye
olanak sağlayacak. 10-13 Nisan 2019’da Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası
Fuar Merkezi’nde ilk kez gerçekleştirilecek olan MAKTEK Konya Fuarı, metal işleme
konusunda Anadolu’nun en inovatif buluşmasına imza atacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan
Ersözlü şu açıklamayı kaydetti: “Kuruluşumuz Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. olarak Takım
Tezgahları Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Makine İmalatçıları Birliği ile uzun yıllardır
devam eden endüstri fuarlarında kurulan iş birliğimizi yeni bir boyuta taşıyarak MAKTEK
Fuarı’nı 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde Konya’da düzenleyeceğiz. Sektörün iç dinamiklerine
Konya’dan katkı sağlayacak olan fuarımız üretimin tüm evresinde yatırım yapan veya
yapacak birçok iş insanını profesyonel bağlantılar kurmak üzere katılımcı firmalarımızla
Tüyap Konya’da bir araya getirecek. Sürekli gelişen sanayisi ile Anadolu’nun üretim üssü ve
ülkemizin KOBİ başkenti konumunda bulunan Konya’daki metal işleme sektörünün ülke
ekonomisindeki ağırlığı, marka bir fuar olan MAKTEK’i şehre taşımamızda öncü olmuştur.
Bu bağlamda fuarın, ulusal ekonomimiz ve Anadolu üretimi için katkı sağlamasını temenni
ederim.”

Konya’nın ihracatında birinci sırayı alan ve şehrin endüstriyel çehresine olumlu etkide
bulunan makine imalat sanayisi, Konya’nın toplam ihracatında yaklaşık %22’lik bir pay
sahibidir. Bununla birlikte Konya, metal işleme alanında Türkiye pazarının % 45’ine sahiptir.
Şehirde yaygın olarak üretilen bükme, katlama, düzleştirme ve yassılaştırma makineleri,
makas tezgahları, caka kemet makineleri, kompresörler ve birçok endüstriyel ürün MAKTEK
Konya Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçiler için görücüye çıkacak. 10-13 Nisan 2019’da
Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar,
inovatif buluşmalar için yeni iş birliklerinin de kurulmasına imkan sağlayacak.
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