İstanbul, 10 Eylül 2020

Basın Bülteni

logitrans Türkiye ertelendi – Yeni Tarih 10-12 Kasım, 2021
•
•

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti., 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde yapılması planlanan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın
Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Bir sonraki 3 günlük fiziki logitrans Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-12 Kasım 2021
tarihleri arasında düzenlenecek.

Koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı mevcut durum ve bu duruma bağlı olarak katılımcı
firmaların çoğunluğundan alınan geribildirimler nedeniyle EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.
logitrans Fuarı’nı Kasım 2021’e ertelemiştir.
Koruma ve hijyen tedbirleri çerçevesinde bir fuar gerçekleştirmek mümkün olsa da pek çok
ülkede yeni seyahat kısıtlamalarına yönelik gelişmeler planlamanın yeniden gözden
geçirilmesini gerektirmiştir.
Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen, “Bu dinamik duruma uyum
sağlayarak logitrans Türkiye Fuarı’nı yeniden planladık ve 10-12 Kasım 2021 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğiz. Mevcut Covid-19 şartları altında bu yıl
Kasım ayında endüstrinin beklentilerini karşılayamayabilirdik,” dedi.
logitrans Türkiye, 2021 yılında her zaman olduğu gibi 3 günlük fiziki bir etkinlik olarak
düzenlenecektir. Fuar, lojistik, hava kargo ve tedarik zinciri topluluğunu İstanbul’da bir araya
getirecek ve bu suretle bir buluşma, bağlantı kurma, öğrenme ve yeni iş fırsatları yakalama
platformu oluşturacaktır.
EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. İdari Direktörü İlker Altun konuya ilişkin şunları söyledi:
“Uluslararası tedarik zinciri yönetimi, hayati öneme sahip olan tıbbi malzeme ve malların hızlı
ve güvenli şekilde taşınması da dahil olmak üzere küresel ticareti destekleme konusunda son
derece önemli bir rol üstlenmiştir. Tedarik zinciri topluluğunun yüz yüze olduğu fırsatların bu
krizden daha güçlü, daha modern ve gelecekteki şoklara daha dirençli olacak şekilde
çıkacağına inancım tamdır. Sektörün tüm temsilcilerini Kasım 2021’de İstanbul’da yeniden
ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı
“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım
2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile
Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm
değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.

