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Geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, 
tekstil baskı ve endüstriyel reklam 
sektörlerine yönelik bölgesel fuar

ZİYareTÇİler Yenİ 
ProfesYonellerİn 
fuari ZİYareTİ

ZİYareTÇİ saYisina 
gÖre ToP 10 
Ülkeler

saTinalma
YeTkİlİlerİ

ÜsT DÜZeY 
ZİYareTÇİ kalİTesİ

ZİYareTÇİlerİn en 
Çok İlgİlenDİklerİ
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Bir günden 
fazla 
gelenlerle 
birlikte toplam 
ziyaretçi sayısı 

%73’ü
ilk kez bir FESPA 

fuarına gelenlerdi.
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8

910

7
3

1

2

5

4
6

%91 
Genel olarak karar alma 
sürecine dahil olan yetkililer

%68 
Şirket sahibi, genel 

müdür, genel 
müdür yardımcıları 
ve benzer yönetim 

pozisyonları

%44 
FESPA Eurasia sonrası 
6 ay içinde yatırım 
düşünüyor. 
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€1,5 mİlYar euro
ZİYARETÇİLERİN TOPLAM BÜTÇESİ =

Ziyaretçi başına ortalama €225.550,00 EURO

%41 i  FESPA Eurasia’da yeni  
bir ürün satın aldı veya 
satın alma kararı aldı

Ziyaretçilerin 
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Baskı sektöründeki 
mevcut tanıdıklarla bir 
araya gelmek. 

Dört eğitim programı: Konferanslar, 
Garment Central / Tekstil Baskı Merkezi, 
Endüstriyel Reklam Uygulamaları ve 
World Wrap Master / Dünya Araç Kaplama 
yarışması kapsamında uygulamalı 
gösterimler.   
 
Fuar süresince 44 seminer 

Seminer konularından bazıları:

• Özel efekt serigrafi baskı
• Renk Yönetimi
• Türkiye dijital baskı pazarı trendleri 
• Dijital tekstil baskıda ortaya çıkmakta olan  
 trendler
• Çevre dostu serigrafi baskı
• Neon uygulamalı atölye çalışmaları

1. Bulgaristan 
2. İran
3.  İngiltere
4. Yunanistan
5. Filipinler

6. Tunus
7. Rusya
8. Almanya
9. Pakistan
10. Mısır  

125 katılımcı firma
“25 yıldır bu sektörün içindeyim; gerek ziyaretçi 
olarak, gerek katılımcı olarak yer aldığım en iyi 
fuarlardan birisi.’
fulya kaplan, satış mühendisi, fatih Tekstil 

“Bugün ilk birkaç saat içinde standımıza diğer 
fuarlarda birkaç günde ziyaret eden toplam 
ziyaretçi sayısından daha çok uluslararası ziyaretçi 
geldi!”  kornit Digital

“FESPA Eurasia son yıllarda bu bölgede şahsen  
tanık olduğum açık ara en iyi fuardı. FESPA’nın 
coşkusu her yerde mevcuttu.”   
marc Van Braekel, satış Bölge müdürü/ 
gs sales Direct export, agfa graphics

“Türk baskı ve endüstriyel reklam pazarı için çok 
iyi bir gelişme. Ziyaretçi profili iş odaklı kişilerdi, 
bu da fuar katılımcıları açısından çok iyi.”  
Cem erol, general manager, sDs

“Fuar bizim firmamız için gerçekten başarılıydı. 
Ziyaretçiler gerçekten profesyoneldi.“ 
mehmet Harun ilhan, firma sahibi’, İlhan 
Digital, ilhan Digital Baski sistemleri

“FESPA Eurasia bizim için çok olumluydu. Ziyaretçi 
kalitesi yüksekti: hem şirket sahipleriyle hem de 
şirketlerin karar veren yetkilileriyle görüşebildik. 
Pek çok farklı ülkeden talepler aldık.”  stevan korać, 
service manager, roland Dg mid-europe s.r.l.

“FESPA uluslararası bir organizasyon. Fuara dünyanın pek 
çok yerinden ziyaretçiler geliyor.” 
ekrem İşcimenler, sign and Display manager (Turkey, 
greece and south africa), HP

www.fespaeurasia.com

Baskı sektöründe 
yeni ilişkiler 

kurmak

Baskı 
sektöründeki 

en son ürünleri 
görmek

6,784
kişi

ziyaret

Bireysel 
ziyaretçi sayısı

7,733 

 *Ankete katılanlar birden fazla seçeneği işaretleyebiliyorlardı

%55 Son Karar Verici 
Yetkililer
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%74 Ev sahibi ülke Türkiye’den. 

%26 Uluslararası ziyaretçiler

Dijital baskı makineleri

Dijital baskı sarf malzemeleri

T-shirt baskısı 

Sublimasyon baskı 

Renk yönetimi

Tekstil baskısı makineleri ve 
mürekkepleri


