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Yurt içinde ve yurt dışında yüksek değere sahip olan ve aynı zamanda Avrupa’nın her yıl 
düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, 1100’ün üzerinde 
nitelikli katılımcıyı ve 60.000’nin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. Plast Eurasia İstanbul Fuarı, 2017 yılında 101 ülkeden 6.823 yurt dışı ve 74 ilden 
47.096 yurt içi ziyaretçiyi, 43 ülkeden 1087 firma ve firma temsilciliğiyle bir araya getirdi. 

 

Türk Plastik Sektörü 

Türk plastik sanayisi, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. 2017 
yılında 9,6 milyon ton ve 36,8 milyar dolarlık üretim gerçekleştirmiş olup, 5 milyar dolara 
yaklaşan ihracat hacmi ile son 10 senede ortalama yüzde 12’lere yaklaşan yıllık büyüme ile 
plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı artarak devam etmektedir. Türk plastik 
sektörü ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükselmiştir. 

Katılımcılarına yeni müşteriler kazanma, iş hacmini arttırma, sektörde prestij ve marka imajını 
güçlendirme gibi önemli fırsatlar sunan Plast Eurasia İstanbul Fuarı Türk plastik sektörünün 
ileriye taşınmasına destek olmaktadır. 

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Katılımcılara Destek 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Plast Eurasia İstanbul Fuarı katılımcılarına bu yıl da destek çıktı. 
2014-4 Sayılı Karar kapsamında; katılımcının yer kirası ve stand masrafları için ödediği fatura 
tutarının 30.000 TL'yi geçmemek kaydıyla %50'si Bakanlığımız tarafından ödenecek. Daha 
detaylı bilgi için IMMIB web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Plast 2018’deyiz 

Plast Eurasia İstanbul Fuar Proje ekibi olarak, 29 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Milano’da 
düzenlenecek olan  Plast 2018 - Uluslararası Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı’nda 11.Salonda D-
05 nolu stantta yerimizi alıyor olacağız. Fuarda yeni ziyaretçi çalışmaları yapacak ve Plast 
Eurasia İstanbul Fuarı’nın tanıtımını gerçekleştireceğiz. 

 

Ajandanıza Kaydedin: 5 – 8 Aralık 2018 

Tüyap tarafından PAGEV iş birliği ile düzenlenecek olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı, 5 – 8 
Aralık (Çarşamba – Cumartesi) 2018 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için www.plasteurasia.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

https://www.immib.org.tr/tr/ihracat-devlet-yardimlari-tesvik-basvurusu-ihracatci-birlikleri-devlet-yardimlari-subesine-yapilan-destekler-uluslararasi-nitelikteki-yurt-ici-ihtisas-fuarlarinin-desteklenmesi957-sayili-teblig.html

