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WIN Eurasia Automation (16‐19 Mart 2017)

Endüstri 4.0’ın merkezi: WIN Eurasia Automation
İmalat endüstrisinin lider fuarı WIN Eurasia Automation, 16‐19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP’ta
ziyaretçilerini ağırladı. 4 günün sonunda, görücüye çıkan yenilikler ve ziyaretçi yoğunluğu açısından
son yılların en ilgi çekici ve başarılı endüstri etkinliği gerçekleşti.
Toplam 9 salonda Otomasyon Eurasia, Hydraulic & Pneumatic Eurasia, Electrotech Eurasia ve
CeMAT Eurasia fuarlarını bir araya getiren WIN EURASIA Automation, 35 ülkeden 1336 katılımcıya ev
sahipliği yaptı. WIN EURASIA Automation, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD),
Türkiye Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Türkiye İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
(İSDER) ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) desteği ile endüstri dünyasının yeniliklerini
ziyaretçilerine sundu. Endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik teknolojileri, hidrolik ve pnömatik
sistemler ve intralojistik çözümlerin sergilendiği fuar, bölgenin lider ticaret fuarı olduğunu bir kez
daha kanıtladı.
Endüstri 4.0, başroldeydi!
Günümüzde endüstrinin en önemli konusunu oluşturan “Endüstri 4.0” fuarın ana teması olarak öne
çıktı. “Endüstri 4.0 Çözüm Ortağı” olarak Siemens Türkiye tarafından desteklenen WIN Eurasia
Automation 2017, bu yeni çağa dönüşümü kolaylaştırmanın yollarını arayan imalatçılar için eşsiz bir
fırsat sundu. Önde gelen şirketlerin yer aldığı fuarda, insan‐makine işbirliğinin yanı sıra imalatın
dijitalleşmesine de önemli bir vurgu yapıldı.
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel şöyle konuştu: "WIN Eurasia
Automation, katılımcılarımızın sergilediği yenilikçi ürünler ve çözümlerle Avrasya bölgesinde Endüstri
4.0’ın gelişimine büyük katkı sağladı. Bu fuar, yeni sanayi çağının Türkiye’ye geldiğini ve dijital
entegrasyonun modern imalatın kilit noktası haline geldiğini açıkça ortaya koydu. "
Endüstri 4.0, sadece sergilenen teknolojilerle değil, başarılı geçen paneller ve forumlarla da WIN
Eurasia Automation’da tanıtıldı. ENOSAD’ın katkılarıyla düzenlenen Otomasyon Forumu ve AKDER’in
desteğiyle düzenlenen Hidrolik ve Pnömatik Forumu, bu yeni sanayi çağının etkisi altındaki imalat
endüstrisinin geliştirilmesi konusunda yoğunlaştı. Bu forumlara ek olarak, bu yıl ilk kez düzenlenen
Endüstri 4.0 Paneli fuarın ilk gününde gerçekleşti. Sektörün önde gelen uluslararası şirketlerini temsil
edilen konuşmacılar, bu forumlar ve panel sırasında geleceğin üretim sistemi ve iş modelleri hakkında
önemli öngörülerde bulundu.
İki yeni özel bölüm ziyaretçilerini ağırladı
Bu sene fuarda Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojileri ve WIN STARTUP olmak üzere iki yeni özel alan
da tanıtıldı. Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojisi Özel Alanında ziyaretçiler, sürdürülebilir üretim ve
enerji verimliliği için kritik öneme sahip olan teknolojileri keşfetme fırsatına sahip oldular.

BAUER’in Türkiye distribütörü Enkosan Kompresör'ün Satış Müdürü Kaan Erman, şunları paylaştı:
"Basınçlı hava ve vakum teknolojileri ile ilgili bu özel sergi alanı bu yıl ilk kez gerçekleşiyor. Burada
olmamızın bizim için iyi bir fırsat olduğunu düşündük ve şu anda doğru bir karar verdiğimizi
görüyoruz. WIN Eurasia 2018’e de katılmayı planlıyoruz."
Bir diğer özel alan olan STARTUP ise İTÜ Arı Teknokent işbirliğiyle genç ve yenilikçi şirketleri bir araya
getirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleşen bu alanda, 16 startup, fikirlerini ve girişimcilik faaliyetlerini sergileme
ve potansiyel işbirlikleri geliştirme fırsatı buldu. Böylece, genç yetenekleri desteklemek ve onları
girişimcilik yönünden cesaretlendirmek adına önemli bir platform sağlanmış oldu.
%100'e Yakın Ziyaretçi Memnuniyeti
WIN EURASIA Automation, Avrasya ekonomik bölgesinde sektörün en önemli buluşması olarak bir
kez daha ön plana çıktı. Bu yıl, son yılların en ilgi çeken etkinliği gerçekleştirildi. Fuarı 72.143
profesyonel ziyaret etti. Hem sergilenen ürünler, hem de forumlar yoğun ilgi gördü. Türkiye
genelinden gelen ulusal ziyaretçiler ve Anadolu heyetlerinin yanı sıra; Ekonomi Bakanlığı ve Hannover
Fairs Turkey tarafından düzenlenen davetli heyetler programı kapsamında 21 ülkeden uluslararası
satın almacılar ağırlandı. Ayrıca, bu yıl %98.6 ile en yüksek ziyaretçi memnuniyeti oranına ulaşıldı.
Sadece ziyaretçiler değil katılımcılar da fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
CeMAT Eurasia katılımcısı STILL ARSER Satış Direktörü Cem Yıldız şunları ifade etti: “Biz, WIN
fuarlarına 6 yıldır katılıyoruz ve bu fuarın bize çok büyük katkıları olduğunu gözlemliyoruz.
Ürünlerimizi sergilemek ve özellikle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa’daki yabancı
müşterilere kendimizi tanıtmak için birçok avantaj sunuyor. Bu nedenle bu yıl katılım alanımızı
büyütmeye karar verdik ve geçen seneye göre 3 kat daha büyük bir alanda müşterilerimizin karşısına
çıktık. "
WIN EURASIA 2018: YENİDEN BİR ARADA!
WIN EURASIA Automation ve WIN EURASIA Metalworking 2018'de güçlerini birleştiriyor. WIN
EURASIA 2018, 7 fuarı bir araya getirerek imalat süreçlerindeki tüm ilişkili ürünleri ve hizmetleri tek
çatı altında toplayacak. Böylece, ziyaretçilerini daha fazla ürün, marka ve katılımcı ile buluşturacak.
WIN EURASIA 2018, 15‐18 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek.
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