
                                                                                                                   
                                                                                                                    

19 – 22 Ekim 2021 I Messe Augsburg I Almanya 

 

Basın Bülteni 
27 Nisan 2020 

 

interlift 2021: Asansör sektörü kriz anlarında da sektörün önde 

gelen uluslararası ticaret fuarına güveniyor. 

 
Augsburg – “Sokağa çıkma yasağı!” – Bundan birkaç hafta önce kimse bu ifadeyi 

duymamıştı bile. Şimdi ise durum oldukça farklı. Korona krizi bütün dünya ekonomisini 

birdenbire vurdu. Ama virüs yalnızca ekonomiyi değil gündelik hayatı da önemli bir 

ölçüde felç etti. 

Girişimci faaliyetler için gerekli olan ekonomiyi de elimizden çaldı: plan yapabilme 

becerisini. Ancak, bu durum yalnızca birkaç haftalığına geçerli olsa da yalnızca 

Almanya’dakiler değil bütün firmalar durumun 2021’de iyiye gideceğini düşünüyorlar. 

Interlift 2021 Katılım belgelerinin olası katılımcılara gönderildiği beş haftalık süre 

içerisinde proje yönetimi ekibine ulaşan 100 kadar kayıt da bunu ispatladı. Asansör 

sektörü bu gibi durumlarda önemi daha da artan ve sektörün önde gelen ticaret fuarına 

güveniyor. 

 

interlift 2019 çok başarılıydı 

 

interlift bütün dünya üzerindeki firmaların büyük çoğunluğu için iyi bir tercih. Firmalar 

Ausburg’ta sektörün önde gelen uluslararası karar alıcıları ile temasa geçebiliyor, yeni 

bağlantılar kurabiliyor ve hatta hemen oracıkta anlaşma imzalayabiliyorlar. 

1991'deki prömiyerinden bu yana en başarılı interlift 15-18 Ekim 2019'da gerçekleştirildi. 

46.500 m²'lik bir alanda bir araya gelen 44 ülkeden 577 katılımcı ve 109 ülkeden 21.260 

ziyaretçi ile birçok yeni rekor kırıldı. 

Gelszus isimli ticaret fuarı araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmaya göre 

misafirlerimizin %55 kadarı yurtdışından geldi. İçlerindeki karar alıcılarının oranı bir hayli 

yüksekti: ziyaretçilerin %88’i yatırım kararlarında, %38’i ise daha önemli konularda söz 

sahibi olan kişilerdi. interlift’e yönelik değerlendirmeler de bir hayli yüksekti: fuar 

ziyaretçilerinin %92’si elde ettikleri tatmin edici sonuçlardan memnun kaldıklarını 

belirtmişlerdi. 

Katılımcılara yönelik anket de oldukça olumlu bir tablo çizmişti: firmalardan %57’si fuara 



 

 

katılımları sayesinde elde ettikleri iş fırsatları konusunda 1 ve 2 puan, %31’i ise 3 puan 

verirken firmaların %92’si fuar sonrası iş fırsatları için “mükemmel” ile “tatmin edici” 

arasında bir değerlendirmede bulundular. 

 

Fuar hazırlıkları başladı: yerleşim planı Ağustos 2020’de hazırlanacak 

 

Şubat ayı sonunda interlift 2021 için gerekli katılım belgeleri gönderildi. Bu belgeler 

www.interlift.de/en adresinden de indirilebilir. İlgilenen katılımcılar için, fuar 

salonlarındaki yerleşim planının proje yönetim ekibimi tarafından Ağustos 2020’de 

yapılacağını belirtmek isteriz. Dolayısıyla kayıt formunuzun yerleşim planından önce 

proje ekibimizin eline geçmesi gerekiyor ki yerleşim taleplerinizi dikkate alabilsinler. 

 

Daima hizmetinizde: interlift ekibi ve temsilcileri 

 

Son birkaç yıldır, organizatörümüz AFAG'ın proje yöneticisi Joachim Kalsdorf, teknik 

sponsorumuz VFA-Interlift e.V. temsilcileri ile birlikte dünyayı dolaşarak interlift’i bütün 

ilgili asansör fuarlarında tanıttılar. Böylelikle ilgilenen firmaların interlift’e katılım 

sağlamaları konusunda ilk temas sağlanmış oldu. Şu an için bu mümkün olmasa da 

(şimdilik), üç interlift temsilcisi – Hanan Wang (Çin), Angela Vinci (Güney Avrupa) ve 

Bülent Yılmaz (Türkiye ve Orta Doğu) daima hizmetinizde. Tabii ki interlift ekibinden 

Joachim Kalsdorf, Sandra Geissler ve Winfried Forster da öyle. Güvenilir ortağınız 

olarak, dilediğiniz her zaman sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyarız. 

 

 

Basın için: 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 

Am Messezentrum 5 

86159 Augsburg – Germany 

Tel +49 (0)821 – 5 89 82 – 143 

Fax +49 (0)821 – 5 89 82 – 243 

E-posta presse@interlift.de 

Internet sitesi www.interlift.de 

 

Teknik sponsor 

VFA-Interlift e.V. 

Süderstr. 282 

20537 Hamburg – Germany 

E-posta info@vfa-interlift.de 

Internet sitesi www.vfa-interlift.de 
 

 
Dear journalists and editorial representatives, 

Thank you very much for your interest in our press information! If you do not 

wish to receive any further information from the AFAG Messen und 

Ausstellungen GmbH in future, we will be sorry about this but will remove 

you immediately from the mailing list in this case. For this, please send a 

short mail to presse@afag.de or answer this letter. We will also be glad to 

answer any queries by telephone at +49 (0) 821 – 5 89 82 143. The AFAG 

press team! 

 

http://www.interlift.de/
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