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İnterlift 2019: Bütün İmzalar Büyümeye Odaklandı  
 

Augsburg – Toplamda 44,000 m²’de 574 katılımcı firma ve 21,260 

ziyaretçi ile geçtiğimiz fuar bugüne kadar düzenlenmiş en büyük İnterlift 

organizasyondu. Sektörün lider asansör teknolojisi fuarının gittikçe artan 

büyüme hızına baktığımızda muhtemelen bu rekor fazla uzun soluklu 

olamayacak. Sadece 9 ayda 39 ülkeden 400’den fazla firma 2019 fuarı 

için kayıt yaptırdı. Proje yönetimi ilk defa bu kadar kısa sürede bu denli 

katılımcıya erişti. 

  

 

Endüstri 4.0 – Uzun zamandır sektörün gündemindeki konu 

 

Ağ bağlantılı üretim, uzun zamandan beri komponent üreticilerinin 

gündemine girmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda dijital olarak kontrol 

ve takip edilen üretim ve bakım aşamalarında büyük değişiklikler 

yaşandı, ancak bu süreç daha çok ilerleme kat etmeye devam edecek. 

Bütün şirketlerin süreçleri bu dijitalleşmeden etkilenecek: Müşteri ara 

yüzünden sahadaki kuruluma kadar zaman aralıkları yerine geçecek 

gereksinimlere göre. Elbette bu durum Interlift 2019’un katılımcı şirket 

profillerine ve İnterlift Forum gündemine de yansıyacaktır. 

 

 

İtalya, Çin ve Kore toplu katılım gerçekleştirmeyi planlıyor 

 

Toplamda yaklaşık 2000 m² fuar alanı İtalyan ve Çin’li büyük firmalar 

tarafından rezerve edilmişti. Şimdi bu ülkelerin arasına Kore’de katıldı. 

Bu alanın yarısı sadece İtalya’nın asansör derneği Anica tarafından 

kendi üyeleri için rezerve edildi. 2017 fuarından yaklaşık 100 İtalyan 

firmasının yer aldığı İnterlift’de Almanya’dan sonra bu yıl da İtalyanlar 

ikinciliği elde edecekler gibi görünmekte.  



 

 

Basın İletişim 

       

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH           

Am Messezentrum 5  

86159 Augsburg, Almanya   

Tel   +49 (0)821 – 5 89 82 - 143 

Fax +49 (0)821 – 5 89 82 – 243 

Email presse@interlift.de 

Internet www.interlift.de 

             

Özel Sponsor   

    

VFA-Interlift e.V.     

Süderstr. 282      

20537 Hamburg, Almanya    

Email info@vfa-interlift.de 

Internet www.vfa-interlift.de 

 

 

 

Değerli Basın Mensupları, 

Basın bültenimizle ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Bu konuda eğer 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH’den mail almak 

istemiyorsanız lütfen presse@afag.de mail adresine kısa bir mail 

atmanız yeterli. Ayrıca telefonla da kaydınızı sildirebilir veya diğer 

taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Tel: +49 (0) 821 – 5 89 82 143.  

Afag Medya Takımı 
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