Avrupa’nın ilk ve tek Fleksibıl Ambalaj Fuarı PACK-IST

PACK-IST, Fleksibıl Ambalaj Fuarı, 2-5 Nisan 2015’te, İstanbul Fuar Merkezi’nde Yağmur
Fuarcılık ve FASD (Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği) tarafından üçüncü kez
düzenlenecek.

İlk kez 2012 yılında İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde Yağmur Fuarcılık ve FASD (Fleksibıl
Ambalaj Sanayicileri Derneği) tarafından fleksibıl ambalaj konusunda PACK-IST Fuarı
düzenlendi. PACK-IST Fuarı şu an dünyanın ikinci, Avrupa’nın ilk ve tek esnek ambalaj fuarıdır.

Fleksibıl Ambalaj sektörü hızla büyüyor

Fuarın başarısının en önemli dayanaklarından biri Türkiye’de sektörün büyüklüğü ve ihracat
kapasitesinin genişliği olarak görülüyor. 2012’de fleksibıl ambalaj üretim ve satışı 5,5 milyon TL
olarak geçekleşti. Şu an 6,5 milyon TL üretim değerine sahip olduğu tahmin edilen fleksibıl
ambalaj toplam ambalaj tüketiminin yüzde 44’ünü oluşturuyor. Üretimin yüzde 45’i ihraç ediliyor.
2012’de ortalama yüzde sekiz büyüyen sektör dünyadaki yatırımcılar için çekim merkezi
oluşturuyor.

Türkiye’de Fleksibıl ambalaj pazarını büyüten sektörler

Türkiye’de Fleksibıl ambalajın en yoğun kullanıldığı gıda ve içecek sektörü ortalama yüzde
onbeş büyüyor. Fleksibıl ambalajın yüzde kırk oranında kullanıldığı gıda sanayinde son on
yıldaki ihracat artışı Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre dünya ortalamasının üç
katıdır. Türkiye dünya’nın 15’ci gıda içecek ihracatçısı konumundadır. Yine Fleksibıl ambalajın
yoğun olarak kullanıldığı, tekstil, kozmetik, deterjan, temizlik hijyen ürünleri sektörlerinde de son
on yıldır düzenli bir artış mevcuttur.
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PACK-IST Fuarı, Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçılarının ürün
tasarımlarına yer veriyor

Yağmur Fuarcılık tarafından düzenlenen 2.Fleksibıl Ambalaj Fuarı PACK-IST, 23-26 Mayıs
2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. PACK-IST
Fuarı sektörde yüzün üzerinde katılımcıya, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bu anlamıyla PACK-IST Fuarı, dünya yatırımcılarının Türkiye Fleksıbıl pazarına yönelen ilgisini
tek bir çatı altında toplayan en önemli uzman etkinliğine dönüştü. Teknoloji, tasarım, rekabet
gücüyle ve 43 ülkeden 57 ilden gelen sıcak yatırımcısıyla, plastik ve ambalaj sektörünün fuar
vizyonunu ileriye taşıyacak anahtar bir proje olduğunu kanıtladı. Sektörün dünya ihracatında
söz sahibi; teknoloji, tasarım ve inovasyonda güçlerini kanıtlamış en önemli firmaları, PACK-IST
2013’de yer aldı. PACK-IST’de yer alan firmaların önemli bir bölümü Türkiye’deki ilk 1000
sanayi kuruluşu arasında yer alıyor ve ihracatın en büyük payını gerçekleştiriyor.

PACK-IST katılımcı profilinin, niteliksel olarak birinci sıraya taşınması, Türkiye’den ve dünyadan
çok sayıda önemli yatırımcının fuarı ziyaret etmesini ve fuarın ciddi bir ticari büyüklüğe
ulaşmasını sağladı.
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