İki fuar bir arada
İZFAŞ tarafından 24 – 27 Nisan tarihleri arasında ayakkabı, çanta, deri ve deri
giyim sektöründe düzenlenen Shoexpo ile Leather & More fuarlarında yerli ve
yabancı binlerce sektör temsilcisi fuarizmir’de bir araya geliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, fuarizmir’de düzenlediği fuarlarla
kent ekonomisi ve ilgili sektörlere büyük katkılar sağlayan İZFAŞ, bu yıl 43’ncü
Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla aynı tarihte Leather & More- 1. Deri ve
Deri Giyim Fuarı’nı düzenledi. İki fuar birbirine güç katacak.
43. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı gelecek sezon modellerini vitrinlerden
önce fuarizmir’e taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler,
tasarımlar ve modelleri görme olanağının bulunacağı Shoexpo’da kadın, erkek ile
çocuk ayakkabıları ve çantalar sergileniyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 119 yerli, Brezilya, Ukrayna ve Lübnan’dan toplam
dört katılımcının standı yer alıyor. Katılımcı firmalar profesyonel ziyaretçilerle bir
araya gelme olanağı bulacak. Fuar’da bir firma ise Portekiz, İspanya, İtalya ve
Yunanistan’dan getirdiği ürünleri sergileniyor.
Ayakkabı ve deri kucaklaşacak
Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer alacağı
Leather & More – 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı da Shoexpo’yla aynı tarihlerde
gerçekleştiriliyor. Fuarda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği’nden gelecek
heyet de yer alacak. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler,
toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim
üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve
tabak deri de stantlarda sergilenecek. Ayakkabı ve çanta üreticileriyle bir araya
gelecek olan dericiler, sektörde suni deri yerine gerçek deri kullanımında artış
sağlanmasını hedefliyor.
46 ülkeden alıcılar geliyor
Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiren İzmir’de fuar
döneminde oluşturulacak “Hosted Buyer” alanında alım heyetleri ile katılımcı firma
temsilcileri ikili görüşmeler yapacak. 2018 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin ayakkabı
ihracatının yüzde 187 arttığı Rusya dahil 46 ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden
gelen satın alım heyetleri, fuarda hem gerçek deriler hem de ayakkabı üreticileriyle

görüşmeler yapacak. Ticari anlaşmaların gerçekleştirmesi hedeflenen fuarlar sadece
profesyonel ziyaretçilere açık olacak.
Fuarlara Azerbaycan, Arnavutluk, Avusturalya, Almanya, Bulgaristan, Belçika,
Brezilya, Beyaz Rusya, Cezayir, Dubai, Danimarka, Çekya, Estonya, Ermenistan,
Güney Amerika, Gürcistan, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İrlanda, İngiltere, İran,
İspanya, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, KKTC, Kenya, Kuveyt, Lübnan,
Litvanya, Moldova, Makedonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Pakistan, Romanya,
Rusya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan
satın alımcı gelmesi bekleniyor.
Tasarım yarışması ödülleri sahiplerini bulacak
Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası
Ayakkabı Tasarım Yarışması ödül töreni de açılış günü saat 18.00’da gerçekleşecek.
Teması “Prestij” olarak belirlenen uluslararası yarışmanın finalinde bir de defile
gerçekleşecek. Defile sonrasında dereceye girenler açıklanacak.

