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interlift:Ekonomik büyüme 2019 ‘da da kesintisiz
sürüyor / Fuara sergi ile katılanların akşam
buluşması ‘Lift Experts Night’ a dönüştü
Augsburg – Fuarın başlangıcından tam bir yıl önce bu gün itibarı ile
300 başvurunun kayda geçmesi, belirgen bir gösterge: Aynen bundan
önceki tüm organizasyonlarda da olduğu gibi interlift yine büyüyecek.
2017 bazında hesaplanırsa daha şimdiden mevcut tüm sergi alanının
aşağı-yukarı dörtte üçü tutulmuş durumda. Diğer taraftan kiralanması
düşünülen mevcut sergi alanları, yapımı tamamlanan fuarın yeni
Pavyon 2 ‘si sayesinde genişletildi. Yeni pavyon interlift 2019
çerçevesinde ilk kez işletime açılacak.
Türk müşterilerin katılımı daha belirgen ve geniş kapsamlı olacak.
Daha şimdiden başvurarak kayıt yaptıran 31 asansörcü şirket, 2017
senesinde kiralamış oldukları sergi alanın güncel % 60 ‘dan fazlasını
tutmuş durumdalar. Bunlar arasında yer alan çok sayıda yeni şirketin
yanı sıra, sergileyen bir dizi devamlı müşterilerimiz de 2019 için daha
geniş sergi alanı kiralamıştır.
Çin yeniden anlamlı bir ortaklaşa katılım gerçekleştirecek, bu amaçla
1 000 m² ‘lik bir sergi alanı rezerve edildi. interlift ‘in 22 Ocak ‘ta
Şankay ‘da organisatör AFAG ve organisatör VFA-interlift tarafından
düzenlenecek sunumundan sonra bu sergi alanının daha da
genişlemesi muhtemeldir.

Organisatör AFAG ve VFA şirketleri Kore asansör fuarı ILEK ‘de
interlift ‘i tanıtacaklar; ve bu katılımın da 2017 senesi katılımına
oranla daha genişletilmiş bir katılım olacağı muhtemel gözükmektedir.
İtalyan Asansör Şirketleri Birliği Anica üye girişimcileri için aşağı
yukarı 1 000 m² ‘lik bir sergi alananının reservasyonunu
gerçekleştirdi, bu firmaların 30 ‘dan fazlası 2017 de de katılmıştı.
Toplam katılımcı şirket sayısı 96 ile bu, interlift ‘e gelenek olarak en
çok yabancı katılımcıyı gönderen İtalyan Ulusu için de bir rekor
oluşturmaktadır. Ayrıca, dünya üzerinde başka hiçbir ülkede bizdeki
kadar çok İtalyan asansör girişimcisine rastlanamaz.
‘Lift Experts’ Night’ ın Prömiyesi Var
interlift ‘in Ausstellerabend (Katılımcılar Eğlencesi) mekânı, 2017
yılında Augsburg Fuarı ‘ndan fuar yakınlarında bulunan WWK-Arena
‘sına taşınmıştı ve bu önlem de çok yönlü olarak bol övgü toplamıştı.
Augsburg Fuarı ile rahat ve ücretsiz Shuttle-Servis vasıtası ile
sunulan mükemmel taşımacılık bağlantısı, Federal Almanya ‘nın en
modern
FederalAlmanyaLigi-Stadyumlarından
birinde
konuşlandırılmış Business-Area ‘sının sunduğu üst düzey atmosfer ile
birlikte – yeni mekânda organize edilen Ausstellerabend (Katılımcılar
Eğlencesi) katılan kişilerin tümü tarafından, hep bir ağızdan her
yönüyle başarılı bulunarak övülmüştür. Katılımcıların buluşması
etkinliği ‘Lift Expers’ Night’ düsturu altında düzenlenecek, 2019 ‘da
bir dizi yenilikler görecektir, ama denenmiş lokasyon aynı kalacaktır.
Yeni Messehalle 2 Pavyonu ‘nun Yapımı Planlı Bir Şekilde
Sürüyor
Herşey planlı sürüyor: Yeni Messehalle 2 Pavyonu ‘nun inşaatı
gelecek senenin Eylül ayında bitirilecek. Resmî açılış kutlamaları,
interlift 2019 açılışı çerçevesinde yapılacaktır. Açıldığında 8 000
metre karelik alanı ile Augsburg Fuarı ‘ndaki en büyük pavyon olacak,
diğer
etkinliklerden
öte
VFA-İnterlift
ve
interlift-Forum
organızasyonları da burada düzenlenecektir.
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