Fashion Prime’da geri sayım başladı
Tekstil sektörünün Nisan ayında buluşacağı yeni fuar Fashion Prime-1 Tekstil, Hazır
Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı hazırlıkları hızlandı. İZFAŞ ve sektör
temsilcilerinin toplantısında konuşan Moda, Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sanayici
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan “İzmir için ne
yapılacaksa her şeye varız” dedi.
Türkiye’nin en nitelikli fuar alanı olan fuarizmir’de gerçekleşen fuarlara her yıl yenileri
ekleniyor. Gerçekleştirdiği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere büyük katkılar
sağlayan İZFAŞ, 2017 yılında ilk kez düzenlenen ve hazır giyim sektöründe büyük bir
boşluğu dolduran Pretexpo-Moda ve Hazır Giyim Fuarı’ndan sonra 2018 yılında yeni bir
tekstil fuarını kente kazandıracak. Fashion Prime – 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve
Teknolojileri Fuarı, 26-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Fashion Prime, moda ve
konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten, ticaretini yapan tedarikçileri bir
araya getirmeyi ve önemli ticari bağlantılar kurulmasına da aracılık etmeyi hedefliyor.
Fuar hakkında bilgi verildi
Hem yurt içi hem de yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında; Moda,
Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sanayici İşadamları Derneği’nde bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ile yönetim üyelerinin
katıldığı toplantıda firma sahiplerinin istek, görüş ve önerileri alındı. İZFAŞ yetkilileri
tarafından Fashion Prime hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, katılımcılar fuara
İzmirli firmaların sahip çıkması ve fuarı desteklemesi gerektiğine dikkat çekildi.
“Destek için her şeye varız”
Fuarlarda kendi üyelerine de destek verdiklerini belirten MTK Sanayici İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, “Kesinlikle bu fuara İzmir firmaları olarak
destek vermek durumundayız. Eğer destek vermezsek İstanbul’dan firmalar gelecek ve
malzemeyi onlar satacak. Fuarda İzmir firmalarını görmezsem orada İstanbullu yeni bir
firmayı görürsem ondan alacağım. İzmir firmalarının katılması gerekiyor. Ne kadar çok
katılırsa, avantajı o kadar fazla olur. Katılmazsa yabancılar gelecek. Onlar buradaki piyasaya
da hakim olacak. İzmir piyasası dar bir piyasa. Onun için bence İzmirlilerin sayıyı artırması
ve bölgedekileri de çağırması lazım. En fazla 3 yıl içinde fuarı doldurabilecek kapasite var.
İzmir için ne yapılacaksa her şeye varız” dedi.
Hangi ürünler sergilenecek?

Fashion Prime; etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünlerine,
gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türlerine, konfeksiyon dikiş
makineleri, nakış makineler, yatak yorgan makineleri, lazer kesim ve dijital baskı makineleri,
ütü makineleri gibi konfeksiyon makinelerine, birçok iplik çeşidine ve hizmet sağlayıcılarına
ev sahipliği yapacak. Oluşturulacak Hosted Buyer alanıyla da satın alımcılarla yeni ticari
ilişkilere imza atılacak. Yurt dışıdan gelecek satın alımcılar, fuar katılımcılarıyla görüşmeler
yapma şansı yakalayacak. 3 gün sürecek Fuar, sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak.

