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 Belirleyici rolü var

 Ortak olarak 
   belirleyici rolü var

 Danışman rolü var

 Etkisi yok % 46

% 38

% 11

% 5

Ziyaretçilerin Satın Alma 
Kararındaki Rolü

Boş alan / m2  ....................................................... 50 

Diğer Ücretler
Sözleşme Ücreti (Tüm katılımcılar için) ......... 100
Alt Katılımcı Ücreti ........................................... 100

(KDV hariçtir)

truck & trailer Euro

Boş alan / m2  ..................................................... 135 
Standart standlı alan / m2  ............................... 211
Stand paketi / m2 ............................................... 236

Diğer Ücretler
Sözleşme Ücreti (Tüm katılımcılar için) ......... 200
Alt Katılımcı Ücreti ........................................... 200

(KDV hariçtir)

logitrans / air cargo / rail cargo Euro

Katılım Ücretleri

Mesleki Pozisyona Göre Ziyaretçi Dağılımı

% 29

% 27

% 18

% 11

% 11

% 3

Direktör & Bölüm Başkanı

Üst Düzey Yönetici

İdari Dir. / Başkan / Yön. Kur. Üyesi / Üye

Serbest Çalışan / Girişimci

Çalışan

Öğrenci

Profesör / Eğitmen / Bilim İnsanı % 1

Lojistik şirketlerinin karar alıcıları, tedarik zinciri yöneticileri ve lojistik 

satın almacıları logitrans’a geliyor! Avrasya bölgesinin en etkili lojistik 

şovunda siz de yer alabilir, ürün ve hizmetlerinizi sergilerken sektörün 

önde gelen yönetici ve ziyaretçileriyle buluşabilirsiniz.

Haydi logitrans’a!

logitrans - Beklentilerin Ötesinde

“DSV olarak, 2019’daki ilk katılımımızdan sonra 

logitrans 2021’de de ikinci kez katılımcı olarak 

yerimizi aldık. Fuar süresi boyunca yoğun bir bi-

çimde müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve sektör 

paydaşlarımızı standımızda ağırlamaktan çok 

memnun olduk. 

Tabii ki maske ve mesafe önlemlerine dikkat 

ederek; uzun süredir malesef pek mümkün ola-

mayan yüzyüze toplantı gerçekleştirme konu-

sundaki eksikliği gidermek açısından da, eki-

bimiz ve ziyaretçilerimiz adına çok verimli bir 

fuar olduğunu düşünüyoruz.”

Kaan Hatipoğlu
Satış ve Pazarlama Müdürü, DSV

“Emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz, 
logitrans 2022’de 
görüşmek dileğiyle...”

Turkish Cargo olarak, 14’üncüsü gerçekleş-

tirilen Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası 

taşımacılık ve lojistik fuarı logitrans’a her yıl 

olduğu gibi bu yıl da katılım sağlayarak iş or-

taklarımızla bir araya geldik. Bu vesile ile satış 

faaliyetlerimiz, uluslararası müşteri portföyü-

müz ve iş birliklerimizin güçlenmesi konusun-

da fayda sağlanmıştır.

Turkish Cargo

“logitrans’ta her yıl olduğu gibi     
bu yıl da yerimizi aldık”

“Yeni fuarı heyecan ile beklemekteyiz”

6 senedir katılım sağladığım logitrans Fuarı’nda bu 

sene de çok verimli bir şekilde fuarı tamamladık. Gerek 

müşterilerimiz gerek sektör paydaşları ile uzun pandemi 

süreci sonrası bir arada olup görüşmeler yapmak bizler için 

çok faydalı oldu. Gelecek sene için tekrardan fuarda yerimizi 

aldık, yurtiçi ve yurtdışı katılımın daha fazla olması dileği ile 

yeni fuarı heyecan ile beklemekteyiz.

Berkcan Danış
Genel Müdür, Pace Lojistik 

“logitrans önemli fırsatlar yaratıyor”

Fuarın gerek sektör paydaşlarımız gerek tedarikçi 

ve müşterilerimiz ile bir araya gelmek adına önemli 

bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda 

sektörümüzün bilinirliği açısından da önemli bir fırsat 

yarattığına inanıyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgesel 

konumumuz itibariyle fuarın desteklenmesi gerektiğine 

olan inancımız ve desteğimiz tamdır.

Vittoria Zagaia
CEO, Galata Taşımacılık

“logitrans’ta sektörle buluşmak 
herkesin birbiriyle daha iyi  
anlaşmasını sağlıyor”

Özellikle evden çalışma dönemlerinde kişisel temasın 

ne kadar önemli olduğunu gördük. Proje planlamaları 

kapsamında Doğu Avrupa’ya kombine taşımacılığına, 

İpek Yolu taşımacılığına ve her zaman birlikte çalışmaya 

ihtiyacımız var. 

Onur Talay
CEO, Sarp Intermodal



BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 
TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi

Yenikapı - İstanbul

Fuar Alanı

16 Kasım 2022 .............................. 11:00-18:00

17 Kasım 2022 .............................. 10:00-18:00

18 Kasım 2022 .............................. 10:00-18:00

Ziyaret Saatleri

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

Organizatör

logitrans 2022’de hemen yerinizi almak için 
başvurunuzu yapın veya doğrudan bizimle iletişime geçin!

 https://www.logitrans.istanbul

Hava kargo endüstrisinin merkezlerinden 
biri olmak için önemli adımlar atan 
Türkiye’de endüstrinin nabzı logitrans’da 
ölçülüyor. Sektörün en büyükleri hiç ara 
vermeden logitrans’ta yer almaya devam 
ederken konferans ve toplantı programları 
da hız kesmeden sürüyor. logitans’ın özel 
bir bölümü olan air cargo Turkey, hava kargo 
endüstrisinin gelişimini takip etmek için 
yılın en ideal etkinliği olacak.

Gelişen ve değişen taşıma modları, 
karayolu taşımacılığının popülerliğine gölge 
düşürmedi. Karayollarında akışı sağlayan 
ticari araç sektörü ise bu taşıma modunun 
gözbebeği konumunda bulunmaya devam 
ediyor. Avrupa’nın en büyük ticari araç 
üreticileri arasındaki Türkiye’nin tek lojistik 
fuarında çekici, römork ve hafif ticari araç 
sektörünün liderleri bu özel etkinlik programı 
ile bir araya geliyor.

rail cargo Turkey, demiryolu taşımacılığını 
yine odağa taşıyacak. logitrans’ın 
lojistik sektörünü her açıdan geliştirme 
motivasyonunun en son ürünü olan bu özel 
bölüm, 2022’de de demiryolu taşımacılığının 
uluslararası sektör öncülerinin ve liderlerinin 
bir araya geleceği gözde etkinlik olmaya 
aday. Her yıl daha çok gelişen demiryolu 
taşımacılığından son gelişmeleri rail cargo 
Turkey’de takip edebilirsiniz.

+90-212-2669163

eko@logitrans.com.tr

Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy
34387 Şişli - İstanbul - Türkiye

+90-212-2669158

Eko Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

mmi@logitrans.com.tr

Messegelände D-81823 Munich - Germany

+49-89-949 20274 +49-89-949 20279

Messe München GmbH

 18 ülkeden 122 katılımcı

 10.000 dolayında ziyaretçi

 11.500 m2’den oluşan 2 hol

 Alman Pavilyonu

logitrans 2021 Verileri


