
Tekstil dünyasının buluşma noktası olan ITM 2018 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 14 Nisan 
saat 9.30’da TÜYAP İstanbul’da kapılarını ziyaretçi ve katılımcılara açtı. Görkemli bir açılışla 
gerçekleşen ITM 2018 Fuarı tüm beklentilerin üstünde çıktı. Teknik Fuarcılık ve TÜYAP 
ortaklığında TEMSAD işbirliğiyle düzenlenen ITM 2018 Fuarı; Türkiye, Yakındoğu ve Ortadoğu’nun 
alanında en büyük fuarı olmasının yanı sıra küresel çapta da sektörün en önemli 
organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.   

Sektör profesyonelleri, katılımcı firmalar, basın mensupları ve misafirlerin katılımıyla şova 
dönüşen ITM 2018 Fuarı, firma sahipleri ve temsilcileri tarafından heyecanla yaşanıyor. Fuar 
süresince pek çok tekstil makinesi lideri yeni teknolojilerinin dünya lansmanlarını yapıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda firmanın katılım gösterdiği ve binlerce kişinin ziyaret 
etmekte olduğu bölgenin en önemli tekstil teknoloji fuarı olan ITM 2018, alanında öncü 
teknolojiler geliştiren yüzlerce üreticinin, küresel çapta yatırımcının katılımı ve ziyaretiyle 
gerçekleşiyor.

www.itm2018.com

BASIN BÜLTENİ
15 Nisan 2018, İstanbul

ITM 2018 Fuarı Rekor Katılımcı Ve Ziyaretçileriyle Kapılarını Açtı. 
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Ziyaretçi Yoğunluğunun Olduğu ITM 2018 Büyük Bir 
Coşkuyla Devam Ediyor.



ITM 2018’de; pamuktan ipliğe, dokumadan örmeye, dijital baskıdan boya ve terbiyeye kadar 
sektörün tüm alt kollarında hizmet veren firmalar son teknolojik ürünleri ziyaretçileriyle 
buluşturuyor.

Fuara; İran, Özbekistan, Hindistan, Rusya, Mısır, Fas, Panama, Tunus, Etiyopya ve Kenya başta 
olmak üzere birçok ülkeden de alım heyetleri geliyor. Ayrıca, Dünyanın en büyük 2. Serbest 
Bölgesi olan Panama Colon Serbest Bölgesi, ITM’de ilk kez standıyla yer alıyor.

Tekstil makineleri dünyasının önemli isimlerinin en yeni makine ve teknolojilerinin tanıtıldığı 
fuar, sektörün nabzını tutmak ve yenilikleri takip etmek isteyen tüm profesyoneller için 
kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor.

ITM 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak iki fuar daha düzenleniyor.
Konusunda ilk ve tek fuar olma özelliğini taşıyan ve bu yıl yedincisi düzenlenen HIGHTEX 2018 
Fuarı 9. salonda ziyaretçilerini bekliyor. HIGHTEX 2018’de; teknolojik gelişimlere hızla ayak 
uyduran tekstil sektörünün en önemli pazarlarından olan nonwoven, teknik tekstil, akıllı ve son 
teknolojik gelişmelere sahip tekstil ürünlerinin tanıtımları yapılıyor.
İplik ticaretine yön veren en önemli platformlardan biri olmayı sürdüren İplik Fuarı; sektör 
temsilcilerini misafir ediyor. Sektörünün en büyük üreticilerinin, yüksek performanslı ve kaliteli 
ürünleri fuar boyunca 11. Salonda sergileniyor.

www.itm2018.com

BASIN BÜLTENİ
15 Nisan 2018, İstanbul


