Teknolojinin zirvesi 3T bu yıl da başarıyla tamamlandı

Teknolojinin zirvesi 3T 2014 yoğun ilgi gördü ...

Yağmur Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Metal İşleme, Kalıp ve Otomasyon
Teknolojileri Fuarı 3T’2014, 6-9 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda
yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuar sektördeki yüzlerce katılımcıya,
binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en hızlı gelişme potansiyeline sahip pazarlarından birine erişme şansı verirken,
gelecekteki iş ortaklıklarının oluşmasında ve yeni teknolojik trendlerin belirlenmesine de fırsat
tanıyan metal sektörünün Türkiye’de her yıl yapılan en büyük ve önemli uluslararası
etkinliklerinden biri olan 3T Fuarı yoğun ilgi gördü. Yurt dışından da katılımcı firmaların hazır
bulunduğu fuarda uluslararası nitelikte başarı sağlandı.

Türkiye’de metal işleme teknolojisi sektöründe yapılan en büyük uluslararası fuarlardan biri olan
3T Fuarı’na bu yıl yurtiçi ve yurtdışından 173 firma katıldı. İsrail, A.B.D., Hollanda, Almanya,
Tayvan, İngiltere, İtalya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsviçre
gibi ülkelerin katılımcılarının yanı sıra Türkiye’den de birçok firma fuarda ürünlerini sergileme
fırsatı buldu. 173 firmanın yer aldığı fuara Türkiye’den 105, yurtdışından ise 68 firma katılım
gerçekleştirdi.

Fuarın açıldığı ilk günden itibaren fuara katılan katılımcılar çok sayıda satış ve iş bağlantısı
anlaşmalarına imza atma fırsatı yakaladılar. Ulusal ve uluslararası anlamda katılımın yoğun
olduğu fuar, Türkiye metal sektörünün gelişip güçlenmesine ve makineye olan talebin artmasına
da katkı sağladı.

3T yeni teknolojik trendlerin belirlenmesine fırsat tanıyor
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3T Fuarı’nın uzun süredir yapıla gelen uluslararası marka fuarlar arasında yerini aldığını belirten
Yağmur Fuarcılık Genel Müdürü Yüksel KAYA, Avrasya Bölgesi’nin en büyük metal işleme
teknolojileri fuarlarından birini düzenlediklerinin altını çizdi. 3T’de yer almanın ziyaretçilere,
dünyanın en yeni teknolojilerine erişme olanağını verdiğini belirten KAYA katılımcıların ise en
hızlı gelişme potansiyeline sahip pazarlarda iş fırsatları sağladıklarını kaydetti. Fuarın teknolojik
üstünlüğüne ayrı bir vurgu yapan KAYA; “Üretimde inovasyonun ortaya çıkması, maliyetlerin
yüksek kalite gözetilerek düşürülmesi, endüstriyel tasarımın geliştirilmesi, küresel rekabet
gücünün geliştirilmesi açısından fuarımız ciddi bir fark yaratmaktadır” şeklinde konuştu.

Metal işleme sektöründen yoğun ilgi

Uzmanlık politikası ekseninde çok ciddi bir tanıtım programı izleyen Yağmur Fuarcılık, bir sene
önceden başlayan stratejik programla titizlikle oluşturulmuş Türkiye genelinde 65.000 ve yurt
dışında 90 ülkede 42.000 hedef kitle firmaya düzenli bilgilendirme ve duyuru yaparak gündem
oluşturmaktadır. Ziyaretçiler aynı anda dünyanın pek çok ülkesinden gelen firmaların yeni
teknolojileri ile tanışma fırsatı yakalamakta, yeni projeler, yatırımlar ve araştırmalar için zaman
ve enerji kaybı ortadan kalkmaktadır. Tüm sistem ve makineleri teknolojik düzey ve fiyat
yönünden karşılaştırabilmektedirler.

10 bin 362 yerli, 258 yabancı ziyaretçi

12’inci kez gerçekleştirilen 3T Fuarı’nı yurtdışından; Azerbaycan, Almanya, İran, Tayvan,
Danimarka, Güney Kore, Fransa, Hollanda, İtalya, A.B.D., Hindistan, Tunus, Filistin,
Yunanistan, Katar, Suudi Arabistan, Hong Kong gibi ülkelerde alanında uzman ziyaretçilerin
yanı sıra Türkiye’den sektörün birçok önemli firmalarının ilgili departman yöneticileri ziyaret etti.
3T’2014 Fuarı’nda Türkiye genelinde ise; en çok ziyaretçinin geldiği ev sahibi İzmir dışında
Manisa, İstanbul, Isparta, Aydın, Denizli, Bursa, Ankara, Konya, Balıkesir, Çanakkale, Antalya,
Afyon, Kocaeli, Adana, Mersin, Muğla, Uşak, Gaziantep, Karaman, Kütahya, Zonguldak,
Eskişehir, Karaman, Kırklareli gibi sanayisi gelişmiş birçok şehirden profesyonel ziyaretçileri
ağırladı.

Ziyaretçi heyetleri düzenlendi
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Metal makine teknolojisini, endüstriyel tasarımı ve endüstriyel kontrolünü aynı çatı altında
birleştiren 3T Fuarı’na doğrudan yatırımcı ve talepkar firmaları çekmek ve profesyonel ziyaretçi
yoğunluğunun artırılması amacıyla KOSGEB, Madeni Eşya Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları
işbirliğiyle sanayisi gelişmiş illerden ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Ziyaretçi heyetleri ile
ilgili otobüs seferleri düzenlenen iller; Konya, Aydın, Adana, Isparta, Mersin, Çanakkale,
Balıkesir, Denizli, Kütahya, Karaman, Eskişehir, Kırklareli, Aydın.
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