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59
ülke

15.600
ziyaretçi

158
katılımcı

Fuar Verileri

Sektörlere Göre Profesyonel Ziyaretçi Dağılımı

Lojistik & Nakliye & Taşımacılık Endüstri & İmalat Hizmet Sektörü Eğitim & Kamu 
Sektörü

Ziyaretçilerin 
Satın Almadaki 
Rolü

 Belirleyici rolü var

 Ortak olarak 
    belirleyici rolü var

 Danışman rolü var

 Etkisi yok

% 38
% 31

% 12
% 19

Mesleki Pozisyona 
Göre Ziyaretçi 
Dağılımı

 Üst düzey yönetim

 Orta düzey yönetim

 Kalifiye çalışan

 Öğrenci

 Profesör & bilim insanı

% 24

% 17

% 8

logitrans - Beklentilerin Ötesinde

“logitrans, fırsatları satışa dönüştürüyor”

“logitrans bize satış ve iş geliştirme fırsatları sunmakta ve bu 
anlamda büyük önem arz etmektedir. Mevcut ve potansiyel 
müşterilerimizle bir araya gelme olanağı veren bu fuar sayesinde 
sıcak satış yaparak fırsatlarımızı hızlıca satışa dönüştürüp iş 
bağlantıları yapıyoruz. Satış ekiplerimiz belki bir ayda yapacakları 
müşteri ziyaretlerini bu fuar esnasında gerçekleştirerek 
satışlarımıza çok olumlu katkı sağlıyorlar. Müşterilerimizle bir 
araya gelerek ilişkilerimizi geliştirmek ve iş geliştirme fırsatları 
yaratması açısından logitrans bizim için bir değerdir.”

Onur Göçmez
Arkas Lojistik, CEO

Lojistik şirketleri her yıl Türkiye’de – Avrasya’nın tüm lojistik 

zincirini kapsayan gerçek anlamdaki tek multimodal etkinliği 

olan logitrans’da buluşuyor.

Herkes burada… Lojistik endüstrisinin önde gelenleri ürün 

ve hizmetlerini sergiliyor. Perakende ve hizmet sektörlerinin 

satın alma gücüne sahip karar vericileri Türkiye’nin lojistik 

kongresini sabırsızlıkla bekliyor. Bölgenin en etkili lojistik 

şovunda yenilikler ve en son gelişmeler sunuluyor.

logitrans’ın ayrıcalıklı fırsatlarına hoş geldiniz!
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“logitrans’da bu yıl daha da artan ziyaretçi ve katılımcı sayısından 
dolayı memnunuz. Son zamanlarda özellikle dijitalleşme ve 
e-ticaret gibi kavramlara bağlı olarak hava kargo ve lojistiğin 
genelindeki gelişmelerin hızlanması, fuarların önemini daha da 
artırıyor. Türkiye’nin tek ve yegane lojistik fuarı olan logitrans’da 
müşterilerimiz ve partnerlerimiz ile çok yoğun bir tempoda bir 
araya gelmekten çok memnunuz ve 2020’de gerçekleşecek olan 
fuarı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Hasan Hatipoğlu
Lufthansa Cargo Türkiye Bölge Müdürü

“logitrans Türkiye’nin yegane lojistik fuarıdır”

logitrans, Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Profesyonellere Ev Sahipliği Yaptı

logitrans Katılımcıları Fuardan Memnun Ayrıldı

logitrans’ı iyi-mükemmel arası değerlendirdi

Yeniden katılacağını belirtti

logitrans’ı tavsiye etti

% 92

% 93

% 96

“Hedeflediğimiz firmalar ile bir araya geliyoruz”

“Bu organizasyonu, hizmet sunan ve hizmet talep eden tüm tarafları 
bir araya getirmesi, hizmet ve taleplerin karşılıklı değerlendirilmesine 
fırsat oluşturması anlamında, hedefine ulaşan kıymetli bir çalışma 
olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
hedeflediğimiz firmalar ile bir araya geldik. Yoğun geçen üç gün 
boyunca etkili ve verimli görüşmelerimiz oldu. Her geçen yıl gerek 
ziyaretçiler, gerekse ülkemizden ve farklı ülkelerden fuara katılım 
sağlayan sektör oyuncularının artışıyla, organizasyonun ülkemize, 
sektörümüze olan faydasının daha da artacağına inanıyoruz.”

Mustafa Köksal
Sarp Havacılık Satış ve İş Geliştirme Müdürü



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

Boş alan / m2  .................................................................... 132 
Standart standlı alan / m2  ................................................208
Stand paketi / m2 ..............................................................233

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

(KDV hariçtir)

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

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

(KDV hariçtir)

logitrans / air cargo / rail cargo truck & trailerEuro Euro

Hava kargo endüstrisinin merkezlerinden biri olmak için önemli adımlar 
atan Türkiye’de endüstrinin nabzı logitrans’da ölçülüyor. Sektörün en 
büyükleri hiç ara vermeden logitrans’da 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.

2018’de başlatılan ve ilgiyle karşılanan rail cargo Turkey, demiryolu 
taşımacılığını yine odağa taşıyacak. logitrans’ın lojistik sektörünü her 
açıdan geliştirme motivasyonunun en son ürünü olan bu özel bölüm, 
2020’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.

 24 ülkeden 158 katılımcı

 50’yi aşkın ülkeden 15.600 ziyaretçi

 11.500 m2’den oluşan 2 hol

 Almanya, Avusturya, Fransa, Kanada ve 
Middle Corridor - Trans-Caspian International 
Transport Route Pavilyonları 

logitrans 2019 Verileri

İstanbul Fuar Merkezi
Hol 9 ve 10
34149 Yeşilköy / İstanbul

Fuar Alanı

11 Kasım 2020 ............................... 11:00-18:00
12 Kasım 2020 ............................... 10:00-18:00
13 Kasım 2020 ............................... 10:00-18:00

Ziyaret Saatleri

Messe München GmbH 
Messegelände 
D-81823 Munich - Germany
Tel: +49-89-949 20274
Fax: +49-89-949 20279
E-mail: mmi@logitrans.com.tr

Eko Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Biracılar Sokak No:10 Mecidiyeköy
34387 Şişli - İstanbul - Türkiye
Tel: +90-212-2669158
Fax: +90-212-2669163
E-mail: eko@logitrans.com.tr

İletişim Bilgileri

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

Organizatör

logitrans 2020’de hemen yerinizi almak için 
başvurunuzu yapın veya doğrudan bizimle iletişime geçin!

 https://www.logitrans.istanbul

Katılım Ücretleri


