60 BiN ton Blok Mermerin Sergileneceği
Sektörün En Ağır Fuarı’ndan
Yüzlerce Üretici Binlerce Yeni Blok
Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
organizasyonunda, Maden – Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği
(MADSİAD) işbirliğinde, uluslararası nitelikte hazırlanan BURSA 4. BLOK
MERMER FUARI, 24– 27 Ekim 2018 tarihleri arasında Tüyap Bursa’da
düzenlenecektir.
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ve Maden
Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle bu yıl
dördüncüsü düzenlenecek olan ‘Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı Türkiye’de
konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çekiyor. 2017 yılında 650’nin üzerinde
renk ve desende, ağırlıkları 10 tondan 26 tona kadar değişen, toplam 50 bin ton
ağırlığında 2 bin blok mermeri sergilendiği fuar, sektörün ihracatına büyük güç
kattı.
“60 BİN TON BLOK MERMER İLE SEKTÖRÜN EN AĞIR FUARI OLMA
REKORUMUZU GELİŞTİRİYORUZ’
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu yıl 4.’sü düzenlenecek
olan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın sağlam adımlarla her geçen sene
daha da büyüdüğünü ve marka fuar olduğunu söyledi. BTSO’nun ve MADSİAD’ın
katkılarıyla fuarın kısa sürede önemli noktaya geldiğini dile getiren Ersözlü, ‘’ 2017
yılında fuara 15 ülkeden 215 firmanın katıldı, bu yıl da katılımcı firma sayısında da
artış ile % 20’lik bir büyüme hedefimiz var. Türkiye’nin farklı ocaklarından, farklı
renk ve desende 2500’e yakın blok mermerin sergileneceği fuar, sektörün en ağırı
niteliğinde. Fuarda sergilenecek blok mermerlerin toplam ağırlığının 60 bin ton
olmasını hedefliyoruz. Bu hedefle bu yıl da sektörün en ağır fuarı olma özelliği
rekorunu geliştiriyoruz. 2018 yılında 8 ayrı salon ve blok mermerleri işleyen iş ve
ocak makinelerinin yer alacağı açık sergileme alanı ile birlikte toplam 60 bin m2
hazırlanan Blok Mermer Fuarı sektörün dikkatini yine 24-28 ekim tarihleri arasında
Bursa’ya çekecek. Fuar alanında yeni gerçekleştireceğimiz kapalı blok sergileme
alanı ile gelen tüm katılım taleplerinin büyük bir kısmını karşılamayı planlıyoruz’’
dedi.

ULUSLARARASI PLATFORMDA HAZIRLANAN FUAR, FARKLI COĞRAFYALARDAN
GELEN SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BULUŞTURUYOR
Uluslararası fuar niteliğini kazanarak kalitesini tescil ettiren Fuar, söz konusu nitelik
ile yurt dışında bilinirliğini yükseltmiş ve marka değerini güçlendirmiştir. Fuar 2017
yılında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap yurtdışı ofisleri
koordinasyonu ile sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak
üzere 41 ülkeden gelen 20.898 profesyonel tarafından ziyaret edildi. Üçüncü
yılında olmasına rağmen sektörde büyük ses getiren, ülkemizde blok mermer
konusunda düzenlenen tek ihtisas fuarı, 4 gün boyunca oluşan iş hacmi ile marka
bir fuar olarak sektörde yerini sağlamlaştırdı. Bu yıl da yine Çin ve Hindistan
başta olmak üzere önemli yatırımcıları Bursa’da sektör temsilcileri ile buluşturacak
Fuar, sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katacak.
Doğal taş sektörünün büyük ilgi gösterdiği Bursa Uluslararası Blok Mermer
Fuarı’nda tüm sektör temsilcilileri ile 24 – 27 Ekim 2018 tarihleri arasında 4. kez
buluşmak dileğiyle.

