ABİYE, GELİNLİK, DAMATLIK, MODA FUARI
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DÜNYAYI SARAN MODA
Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve
ziyaretçilerin ağırlandığı Türkiye'nin en
değerli abiye, gelinlik, damatlık fuarı CNR
Fashionist, 2019’da sektörün önde gelen
100’ün üzerinde firmasını üç gün boyunca
binlerce profesyonel alıcıyla buluşturdu.
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GÜNDE

8.782

ZİYARETÇİ

%80
GENEL
MEMNUNİYET

Amerika, Avrasya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve
Kuzey Afrika’dan profesyonel alıcının
katıldığı fuarda 70 ülkeden 800 kişilik alım
heyeti de yer aldı. Global ticaretin yanı sıra
sektörün iç pazarındaki ticaretine de katkı
sağlayan fuar, abiye, gelinlik ve damatlık
sektörünün potansiyelini de bir kez daha
ortaya çıkardı.

+100

KATILIMCI

BİN
+500 10
METREKAREDEN
MARKA

%87

FAZLA ALAN

%83

YABANCI
ZİYARETÇİ
MEMNUNİYETİ

REKLAM VE TANITIM
HİZMETLERİ MEMNUNİYETİ

ZİYARETÇİ
DAĞILIMI

%51
%27
BİR SONRAKİ
FUAR KATILIMI
Aynı alan ile katılmak istiyorum
Alanımı büyütmek istiyorum
Alanımı değiştirmek istiyorum
Katılmak istemiyorum

%17

%5

2

0

Sektör fuarda yapılan B2B iş görüşmeleriyle
2 milyar dolarlık ihracatın kapısını da
aralamış oldu. 30 bin metrekarelik alanda 15
binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı CNR
Fashionist İstanbul’da son moda tasarımlar
da göz kamaştırdı.
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katkı sağladı. Dünyanın dört bir yanından
binlerce kişinin ziyaret ettiği CNR Fashionist
abiye, gelinlik ve damatlık sektöründe
Türkiye’de %8, İstanbul’da %13 oranında elde
ettiği pay ile büyümeye ve dünya çapında
başarı yakalamaya devam ediyor.

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuarı
olmayı hedefleyen ve Türkiye’nin abiye ve
gelinlik sektörünün ticari kapasitesini
artırmak için organize edilen CNR Fashionist,
katılımcı firmaların fuar sonrası ihracatlarına

TOPLAM

80 ÜLKEDEN
2.491 ALICI

20 ÜLKE, 64 FİRMADAN
100’DEN FAZLA

ALICI CNR EXPO TARAFINDAN
GETİRİLMİŞ VE AĞIRLANMIŞTIR

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
FİDDA

TARIK EDİZ

Defileler çok profesyonel. Bütün firmalara defile
hizmetinin sunulması çok büyük bir avantaj.
Müşteri portföyü çok çeşitli. CNR’ın gücünü
hissediyoruz. Avrupa’dan, Almanya, Fransa,
İtalya, Litvanya, Letonya’dan, Portekiz’den,
Rusya’dan, İran’dan, birçok ülkeden alıcı geldi.
Avrupa’dan gelmeyen ülke kalmadı.

İyi ki katıldım diyorum, son 4-5 yıldır bildiğim
müşterilerle irtibata geçmek çok güzeldi.
Özellikle ilk gün çok yoğunduk, B2B alanına
gitmeye fırsat bulamadık. Filistin ve İsrail’den,
Avrupa’dan, Almanya’dan, Ortadoğu’dan çok
fazla sayıda ziyaretçi vardı. Çok güzel
hazırlanmış. Türkiye’de ilk defa tek tip stand
düzeniyle fuar yapıldığı için son derece
memnunum. Çünkü herkesin kendi ürünüyle ön
plana çıkması gerekiyor. Bunu takdir ediyorum
ve bunun için size teşekkür ederim.

Mehmet Ali Gümüş

WHITE HOUSE
İsmail Urhan

İstanbullu dostlarımızın tavsiyesiyle ilk defa
İstanbul’a katıldık. İzmir’deki fuarımıza
gelmeyen, çok farklı ülkelerden farklı insanlarla
tanıştık. Amerika’dan, Çekoslovakya’dan,
Fransa’dan, Kanada’dan, Bahreyn’den,
Katar’dan, Kuveyt’ten. Fuar bizim için iyi geçti.
Memnunuz, seneye inşallah katılmayı
düşünüyoruz.

Tarık Ediz

EXPLOSION
Adnan Kara

Yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir tekstil
sektörüne hizmet veriyoruz. Günlük giyim ve
abiye giyim üzerine çalışan bir firmayız. Bu
fuara iştirak etmemizin sebebi yabancı alıcıların
hedef kitlemiz arasında olması. Portekiz,
Hollanda ve Yunanistan’la ciddi bağlantılarımız
oldu. Gayet memnunuz, bizim için verimli bir
fuar oldu. Önümüzdeki sene de yer alacağımızı
düşünüyoruz.

