
                                                                                                                   

                                                                                                                    
15. – 18. Ekim 2019   I   Augsburg Fuarı   I   Almanya 
 
Basın Bilgilendirmesi 
1 Ağustos 2018 
 
İnterlift 2019: Türkiye yeni Temsilcimiz Bülent Yılmaz 
/ Dünyanın Önde Gelen Fuarının Giderek Gelişmesi 
Gerçekçi 
 
Augsburg – Bülent Yılmaz sayesinde interlift-Düzenleyicisi AFAG 
Messen und Ausstellungen GmbH | Fuar ve Sergi Düzenleyici AFAG 
Alman Limited Şirketi sektörün insideri bir uzmanı daha dünyanın önde 
gelen fuarı için temsilci olarak kazanmayı başarmıştır. Uzun yıllardır 
Güney Avrupa Bölgesi ‘nde Susan Mompalao de Piro ve Çin ‘de 
Hanan Wang da yerel asansör şirketleri için kuruluşların doğrudan 
muhatapları olarak etkinliklerini başarı ile sürdürmekteler. Bülent 
Yılmaz hem Elevator World Türkiye ‘nin, hem de Elevator World 
Midddle East ‘ın müdürü. Bu işlevi sayesinde Arap Ülkelerş ‘ne de en 
iyi ilişkileri bulunmaktadır. Böylece AFAG müşterilerine ve bu bölgedeki 
ilgi çeken girişimlere, ’’hemen yerinde’’ olmak üzere birinci sınıf servis 
sunmaktadır. Türkiye, interlift Fuarının en önemli sergici ülkelerinden 
biri sayılmakta olup, 2017 ‘de fuar katılımcılarımız olan şirketlerin 
ortalama yüzde 7 ‘si Türkiye ‘den gelmiştir, bu oran 2015 senesinde 
yüzde 8 ‘in üzerinde gerçekleşmiştir.  
 
Güncel Başvuru Durumu: Son derece sevindirici! 
 
Güncel olarak proje yönetimine yapılan başvuruların sayısı, bir önceki 
etkinliğin aynı zaman dilimi itibarıyla, daha yüksektir. Öncelikle Çin ve  
İtalya ‘da konuşlanan ortaklık-katılımlarından belirgen bir artışın da 
gelmesi beklenmektedir. Bu bağlamda İtalyan ANİCA Şirketi sipariş 
etmiş olduğu 1 000 m² ‘lik alan rezervasyonu ile, 2017 senesinde 
yapmış olduğu siparişini açık bir şekilde aşmış durumdadır. Şimdiye 
dek IGV, Liftingitalia, Montanari veya Millepiani şirketlerinden gelen 
başvurular da keza bu eğilimi doğrulamaktadır. 
 



 
 
Önceden de bilgilendirildiği üzere etkinliğin hazırlık çalışmaları 
Ağustos ‘ta başladı. Sergi yerinin hangi pozisyonda olacağı 
konusunda talebi olan girişimlerin başvuru ve kayıtlarını mümkün 
olduğunca acil olarak yapmaları gerekmekte olup, bu yolla kendilerinin 
hangi konumda yer almak istediklerine dair talepleri dikkate alınabilir.  
 
Basınla ilişki  
       
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH | AFAG Fuar ve Sergi Alman Limited Şirketi 
Am Messezentrum 5 
86159 Augsburg 
Telefon: 0049 (0)  821 – 5 89 82 -143 
Telefaks: 0049 (0) 821 – 5 89 82 – 243 
e-posta: presse@interlift.de 
İnternet: www.interlift.de         
    
Uzmanlık Desteği Veren Kuruluş   

    
VFA-Interlift e.V. 
Süderstrasse 282 
20537 Hamburg 
e-posta: info@vfa-interlift.de  
İnternet: www.vfa-interlift.de  
 
 
Sevgili Gazeteciler ve Yazı İşleri Temsilcileri! 
Basın bilgilendirmelerimize olan ilginiz için can-ı gönülden 
teşekkürler! 
Bundan böyle AFAG Messen und Ausstellungen GmbH | AFAG Fuar 
ve Sergi Alman Limited Şirketi ‘nden başkaca basın bilgilendirmesi 
almak istemezseniz, bundan üzüntü duyarız, ama bu durumda sizi de 
hemen dağıtım ağı listesinden çıkartırız. Bunun için bizim 
presse@afag.de adresimize kısa bir e-posta mesajı atın veya bu 
yazımızı yanıtlayın. Sorularınız olursa, 0049 (0)  821 – 5 89 82 143 
no.lu telefonumuzda emrinize amadeyiz. AFAG-Basın Ekibi      
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