
                                                                   

Plast Eurasia Fuarı bir kez daha sektörün tercihi oldu! 
 

Dünyanın en büyük 3. Plastik endüstrisi fuarı olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı,                   

23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da 41 ülkeden 

1.087 katılımcı firma ile 115 ülkeden 64.047 profesyonel ziyaretçiyi buluşturdu.  

 

Fuar Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik fuarı olma özelliğini korudu 

Plastik makineleri, kalıp, soğutma sistemleri, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, 

geri dönüşüm, hidrolik pnömatik, hammadde ve kimyasallar, kauçuk sektörlerindeki üretici, 

imalatçı, ham madde tedarikçisi, distribütor, toptancı ve bayileri bir araya getiren fuar, 

Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarlarından biri olma özelliğini 

korudu. Türkiye’de rakibi olmayan, bölgenin en büyük plastik fuarı Plast Eurasia İstanbul 

Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarı, 23 Kasım Çarşamba günü ziyaretçilerine 31. kez kapılarını 

açtı. 

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliği ile sektörün 

nabzını tutan fuarda ziyaretçiler, sektördeki tüm yenilikleri, son teknoloji makine ve ürünleri 

aynı platformda tanıma fırsatı bulurken, plastik sektörüne ait son teknoloji ürünleri de test 

etme şansı yakaladı.  

 

5 kıtadan katılımcı uluslararası ziyaretçiler ile buluştu 

 

Dünyanın 5 kıtasından katılımcı firmaların 2-3-4-5-6-7-8-9-9A-10-11-12-14 nolu salonlarda en 

yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu fuarda katılımcı firma sayısında 

%27 oranında artış yakalandı.  

Fuara mevcut iş bağlantılarını güçlendirmenin yanı sıra uluslararası arenadan yeni müşteriler 

ile bir araya gelme amacıyla katılan katılımcılar, fuarın bu amaçlarını gerçekleştirmekte başarılı 

olduğunu belirtti. Şirketin imajını güçlendirmek, rekabetin gerisinde kalmamak ve yeni ürün 

ve hizmetlerini dünyaya tanıtmak isteyen lider firmalar 31. Plast Eurasia Fuarı’nda aradıklarını 

buldu.  

Katılımcıların %83’ü fuardan memnun kaldıklarını, %93’ü fuarı iş çevrelerine tavsiye ettiklerini 

ve %94’ü ise gelecek yıl da fuara katılacaklarını belirtti. 

 

 

Yabancı sektör profesyonelleri fuara akın etti 

 



Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da önde gelen fuarlarından biri olan Plast Eurasia İstanbul 

Fuarı yerli ve yabancı 64.047 profesyonel tarafından ziyaret edildi. 115 ülkeden 10.227 yabancı 

ziyaretçinin ağırlandığı fuarda yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl geçen yıla oranlar %24 artış 

yaşandı. Toplam ziyaretçinin %16’sını yabancıların oluşturduğu Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nı 

en çok ziyaret eden ülkeler arasında İran, Cezayir, Rusya, Mısır, Bulgaristan, Almanya, Fas, 

Azerbaycan, Romanya, Sırbistan, İtalya, Hindistan, Pakistan, Ukrayna, İngiltere, Polonya, 

Hollanda, Çin, Özbekistan, Fransa gibi ülkeler yer aldı.  

 

Fuarda karar vericiler ile önemli iş birlikleri görüşüldü 

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli iş birliklerine ortam hazırlayan fuarda, bu yıl özellikle karar 

vericilerin yoğun ilgisi görüldü. Uzmanlar, yöneticiler, üst düzey yöneticilerin yanı sıra fuarı 

ziyaret eden asıl karar vericilerin toplam ziyaretçi içindeki oranı %21 oldu. Katılımcı firmalar 

ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine anlatma ve fuar esnasında önemli iş 

birliklerine imza atma fırsatı buldu.  

 

Plastik sanayi, makine sanayi, kimya ve hammadde sanayi, kalıp sanayi, ambalaj sanayi, 

makine yan sanayi ve malzemeleri, plastik atık geri dönüşüm başta olmak üzere pek çok 

alandan ziyaretçiler 4 gün boyunca ticaretin merkezinde bir araya geldi.  

 

Sektör gelecek yılı iple çekiyor 

 

Katılımcılardan tam not alan fuar, ziyaretçilerini de %90 oranında memnun etmeyi başardı. 

Ziyaretçilerin %83’ü fuarı iş çevrelerine tavsiye ettiğini belirtirken %95’i gelecek yıl için de fuarı 

ziyaret etmeyi planladığını belirtti. 

 

22-25 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşeceği Plast Eurasia İstanbul 2023 Fuarı için 

çalışmalar henüz fuar bitmeden başladı.  

 

 


