
 

WoodTech ve İntermob Fuarlarında 51 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı 

112 ülkeden, 9.482’si yabancı, 51 binin üzerinde sektör profesyoneli,  

5 gün boyunca ağaç işleme makineleri ve mobilya yan sanayi endüstrisi ile  

WoodTech ve Intermob Fuarları’nda aynı çatı altında buluşarak,  

katılımcılarından tam not aldı. 

 

Reed Tüyap tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği 

(AİMSAD) işbirliği ile 34’üncü Ağaç İşleme Makinesi - Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, 

Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) 

işbirliği ile 23’üncü İntermob - Uluslararası Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap 

Teknolojisi Fuarı, mobilya ve ahşap endüstrilerini 9-13 Ekim 2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve 

Kongre Merkezi, İstanbul’da buluşturdu. 

WoodTech ve İntermob Fuarları, 33 ülkeden toplam 431 firma ve firma temsilciliği ile 51.980 yerli ve 

yabancı profesyoneli tek çatı altında bir araya getirdi. 

 

Almanya, Fransa, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Rusya, Tunus ve Ukrayna başta 

olmak üzere Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Fas, İngiltere, İsrail, Kuveyt, Özbekistan, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan’ın da içinde 

bulunduğu 112 ülkeden 9.482 yurt dışı ziyaretçiyi ağırlayan Avrasya’nın en büyük ağaç işleme 

makineleri ve mobilya yan sanayi fuarları WoodTech ve İntermob Fuarları katılımcılarından tam not 

aldı. Ayrıca TÜYAP’ın fuarcılık endüstrisindeki 42 yıllık deneyimi ve bilgi birikimi ile yurt dışı 

ofislerinin organize ettiği profesyonel Alım Heyeti Programı kapsamında 22 ülkeden 660’tan fazla üst 

düzey alıcı ağırlandı.  

 

WoodTech & İntermob Global ile Hibrit Fuar Deneyimi 

 

Bu yıl ilk defa hibrit formatta düzenlenen fuarlar, sektör temsilcilerini yeni nesil fuarcılık deneyimiyle 

de tanıştırdı. 9-13 Ekim 2021 tarihlerinde fiziki fuar ile eş zamanlı gerçekleşen WoodTech & İntermob 

Global etkinliği, çeşitli sebepler ile fuar alanına gelemeyen ziyaretçileri, fuar katılımcılarıyla dijital 

ortamda buluşturdu.  

 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Cezayir, Çin, 

Etiyopya, Fas, Finlandiya, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Kenya, Mısır, Romanya gibi 

ülkelerin bulunduğu 78 ülkeden ziyaretçi Business Connect Programını deneyimledi.  

 

22 – 26 Ekim 2022’de görüşmek üzere… 

WoodTech ve İntermob Fuarları, 2022 yılında da hibrit model ile sunulacak çözümler ile fiziksel ve 

dijital dünyanın olanaklarını da kullanarak dijital platformlar üzerinden katılımcılarını ve ziyaretçilerini 

bir araya getirecek. 

WoodTech ve İntermob Fuarları, 22-26 Ekim 2022 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği 

yapmak üzere, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen katılımcıları için etkin 

bir ticaret platformu olmaya devam edecek.  



Fuarlar hakkında daha fazla bilgi için www.woodtechistanbul.com ve www.intermobistanbul.com 

adreslerini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.  

http://www.woodtechistanbul.com/
http://www.intermobistanbul.com/

