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PLAST EURASIA İSTANBUL’DAN 25. YILINA YAKIŞAN BAŞARILI                      
ORGANİZASYON 

Tüyap tarafından PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) 
işbirliği ile düzenlenen, sektöründe dünyanın her sene düzenlenen en büyük ikinci, 
Türkiye’nin ve Avrasya’nın en büyük uluslararası fuarı olan, Plast Eurasia İstanbul, plastik 
sektörünün önde gelen katılımcı ve ziyaretçilerini 3 - 6 Aralık’ta bir araya getirdi. 

25. yılını kutlayan fuarın açılış töreninde, 25 yıldan beri plastik fuarına aralıksız katılan 
plastik firmalarına istikrarlı katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi. 

Uluslararası niteliği ile Türk plastik sektörünün yeni yatırımlarına yön veren,  büyüyüp 
güçlenmesine ve yeni pazarlara girmesine olanak sağlayan Plast Eurasia İstanbul’a her yıl 
olduğu gibi yine ilgi büyüktü. Dünya plastik sektörünün 4 gün boyunca nabzının attığı 
100.000 m2 alanda 10 salonda gerçekleşen bu fuara, 47 ülkeden 1.134 firma ve firma 
temsilciliği katıldı.  Bu sene 8.269 yabancı ve toplamda 47.306 ziyaretçiye ev sahipliği yapan 
Plast Eurasia İstanbul’da firmalar, son teknoloji ürünlerini doğru hedef kitleye ulaştırma 
fırsatını bu büyük ticari platformda yakaladılar. 

 

Plastik sektörünün hedef pazar ülkelerinde yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde fuarın 25. 
yılında, dünyanın dört bir yanından 26 ülkeden alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. 
Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, 
İngiltere, İran, Katar, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, 
Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan 
gelen alım satım yetkilileri aynı ticari platformda bir araya geldi. Buna ek olarak Çin,  
İngiltere, İran, Kore ve Tayvan’dan fuara milli katılım sağlanmıştır. 



 

Türk plastik sektörüne büyük katkısı olan PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) fuarın açılış gününde Plastics Europe çatısı altındaki tüm plastik 
dernek başkanlarını ve üst düzey yöneticilerini İstanbul Plastik Zirvesi’nde bir araya getirdi. 
Bu organizasyon sayesinde İstanbul’un Avrupa için sadece plastik üretim üssü değil, aynı 
zamanda karar merkezi olması için büyük adımlar atıldı. 

Gelecek sene 26.’sı düzenlenecek olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı 7 Aralık (Çarşamba) – 10 
Aralık (Cumartesi) tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, 
İstanbul’da gerçekleşecektir. Siz değerli sektör mensuplarını gelecek sene de aramızda 
görmekten mutluluk duyarız. 

Fuar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.plasteurasia.com internet sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.plasteurasia.com/

