


Sergileme Alanı

11 Hall
100 bin m2

Yurt İçi ve 
Yurt Dışı Katılımcı

472

Yurt Dışı 
Profesyonel Ziyaretçi

4.142

Profesyonel Ziyaretçi
29.783

Ülkeden Profesyonel 
Ziyaretçi

104



YURT DIŞI PROFESYONEL ZIYARETÇILERIN COĞRAFI DAĞILIMI

BDT ve BALKAN
ÜLKELERİ

ORTA ve
BATI AVRUPA

AMERİKA

AFRİKA

%22

%14
%2 %7

%40

%15

EN ÇOK ZIYARET EDEN 10 ÜLKE
Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Lübnan, Irak, Yunanistan, Almanya, Çin ve Rusya

Yurt Dışı Profesyonel Ziyaretçi
Yurt İçi Profesyonel Ziyaretçi

%14 

%86



%26

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

MARMARA
BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

%24

EGE
BÖLGESİ

%13

%10
GÜNEYDOĞU ANADOLU

%13
DOĞU

ANADOLU

KARADENİZ
BÖLGESİ %5

%9

YURT IÇI PROFESYONEL ZIYARETÇILERIN COĞRAFI DAĞILIMI

EN ÇOK ZIYARET EDEN 10 ŞEHIR
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Kütahya Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Konya

Diğer İller
İstanbul

%16

%84



Zuchex 2019’a 
Katılacağını 

Teyit Etti

%95

Fuarın Hedeflediği 
Kitleye Ulaştığını 

Düşünüyor

%76

Fuarın İhracatı
Amaçlayan Katılımcılar

İçin Uygun Bir Ortam
Sağladığını
Düşünüyor

%70

KATILIMCI ANKET SONUÇLARI PROFESYONEL ZIYARETÇI ANKET SONUÇLARI

%77
Fuarımızda Sergilenen 

Yeni Trend Ürünleri 
Çok İyi ve
İyi Buldu

%96
Zuchex 2019’a

Ziyaret Edeceğini 
Teyit Etti

%84
Fuarın Beklentilerini 

Karşıladığını
Teyit Etti

ZUCHEX 2018 ANKET SONUÇLARI



FAALIYET ALANLARINA GÖRE ZIYARETÇI DAĞILIMI

Toptancı & 
Perakendeci 
Kuruluşlar

%28

Bağımsız 
Perakendeciler

%19
Zincir Mağaza Satın 

Almacıları

%15

Bayi & 
Distribütörler

%13

Kurumsal 
Hediyelik Eşya 

Satın Almacıları

%8

Tasarımcılar

%4

Profesyonel Satınalma 
Heyetleri

%4
Catering & 

Organizasyon Şirketleri

%3
Ulusal ve Uluslararası 

Basın

%3
Otel & Restoran 

İşletmecileri

%3



PAZARLAMA KAMPANYALARI

70.000+ Facebook 
Etkileşimi

50.000+ SMS ile Fuar 
Daveti Yapıldı

17.000+ Sektörün En Güçlü 
Datasıyla Birebir Telefon 

Görüşmesi Yapıldı

38.000+ Email

3.000+ Linkedin
Takipçisi 115 Basılı ve Görsel 

Basın Yansıması

100.000+ Tanıtım 
Materyali 5 Dilde 

Tanıtım

5.000+ Instagram
Beğenisi 11 Medya 

Partneri

100.000+ Davetiye 
Gönderimi



Zuchex 2018'de Türk Kahvesi Yeni Ufuklara Açıldı...
Zuchex 2018 kapsamında, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ve Baristalar Derne-
ğinin desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen “Türk Kahvesinde Yeni Ufuklar” etkinliğinde ünlü kahve 
markalarının yarattığı farklı harmanlarla hazırlanan Türk Kahveleri yarıştı. Fuar alanına kurulan 
özel meydanda, kahve makinesi ve elektrikli cezveleriyle yer alan firmalar, etkinliğe katkı sağladı.

En Şık Akşam Sofraları Görücüye Çıktı!
Uluslararası Zuchex 2018’in renkli etkinliklerinden birisi de Türkiye’nin önemli markalarının 
en özel yemek takımı serileriyle boy gösterdiği sunum yarışması oldu. Yarışmacı markalar, 
akşam yemeği konseptiyle hazırladıkları sofraları, aralarında hem yemek, dekorasyon ve 
gastronomi dergilerinin yazı işleri müdürlerinin olduğu jüriye hem de fuar ziyaretçilerinin be-
ğenilerine sundu.

Sektörün Nabzını Tutanlar, Hünerlerini Sergilemek Üzere Atölyeye Girdi
Her biri aynı zamanda Zuchex 2018’e katılan markaların yönetici ve sahipleri olan sektörün 
önde gelen isimleri, fuar alanına kurulan özel atölyede hünerlerini sergilediler. Züccaciye sek-
törünün nabzını tutanlar canlı boyama performanslarıyla tabakları, fincanları ve mugları renk-
lendirdiler. 

Ünlü Şefler, Binlerce Yıllık Anadolu Lezzetlerini Zuchex 2018’de Tattırdı...
Zuchex 2018’in kültürel etkinliklerinden bir diğeri ise Mutfak Dostları Derneği’nin desteğiyle 
düzenlenen ve ana teması sofra kültürü olan “Anadolu Tadında Lezzetler” etkinliğinde Türk 
mutfağının zenginliği vurgulandı. İlk kez düzenlenen organizasyon kapsamında ünlü şefler, yurt 
içi ve yurt dışından gelen fuar ziyaretçilerine hem Anadolu’nun yerel tariflerini anlattı hem de 
sponsor firmaların ürünlerini kullanarak hünerlerini sergilediler.

ZUCHEX 2018 CONTENT EVENTS



Fuar bizim için gayet verimli geçti. Umduğumuzdan daha iyi bir fuar 
geçirdik. Aslında yerli misafirlerimizin ziyaret etmesini beklerken yabancı 
misafirlerimiz daha ağırlıktaydı. Yabancı müşterilerimizle iş görüşmelerimiz 
yerli müşterilerimize göre daha fazlaydı. Yurt dışındaki müşterilerimizin 
çoğu standımızda bizi ziyaret etti. Daha önce iş bağlantımızın olmadığı yurt 
dışından farklı satın almacılar da geldi. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 
en büyük fuarı her yıl Şubat ayında Frankfurt’ta yapılan Ambiente Fuarı’dır. 
Zuchex neden ikinci bir Ambiente olmasın? Bizim ümidimiz var, ilerleyen 
zamanlarda olacak. 

Gültekin Sağlam, Kütahya Porselen

Zuchex adını duyurmuş, dünyadaki en başarılı üçüncü züccaciye fuarı… 
Bununda verdiği etkiyle yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da oldukça 
fazla müşterimiz standımızı ziyaret etti. Bu sene Zuchex Fuarı başarılı 
tanıtım çalışmalarıyla çok ciddi ziyaretçi akınına uğradı. Dolayısıyla ihracata 
ve iç piyasaya da önemli katkı sağladı. Yurt dışı fuarlarında Zuchex kadar 
iyi hazırlanmış, farklı dekorasyonların yer aldığı bir fuar görmedim. Bu 
sene ilk kez gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri de çok başarılı bulduğumu 
söyleyebilirim. Zuchex 2019’da yapılanların üstüne daha fazla katarak daha 
güzel işler çıkacağını düşünüyorum. 

Esra Karahan Kuştemir, Taç Mutfak

Bu yıl Zuchex Fuarı beklediğimizden çok daha hızlı ve hareketli geçti. Biz 
her fuara yeni ürünlerle katılıyoruz. Geçen yıl fuarda daha çok Orta Doğu’dan 
alıcı varken bu sene Orta Doğu dışında Yugoslavya, Sırbistan, Hırvatistan, 
Bosna, Pakistan ve Hindistan’dan gelen alıcılarımız oldu. Bu sene Ortadoğu 
ekseninden çıkılarak gelişmiş bir fuar görüyorum. 

Harika Güral, Güral Porselen

Fuar bizim için çok güzel ve verimli geçti. Özellikle yurt dışından çok fazla 
müşterimiz standımızı ziyaret etti. Aynı zamanda Türkiye’de faaliyet 
gösteren sektörle kurumlar standımıza geldi. Bu fuarla birlikte yeni 
ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk ve yeni müşteriler kazandık. Zuchex 
uluslararası bir fuar olduğu için her geçen yıl büyüyerek devam etmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Emin Yüce, Keramika

Fuarın bizim için gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Hem yurt içinden hem de 
yurt dışından ziyaretçiler standımızı ziyaret etti. Özellikle yurt dışından Orta 
Doğu, Avrupa ülkelerinden iyi anlamda geri dönüşler aldık. Geçmiş fuarlara 
göre bu sene ziyaretçi profilinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zuchex 
2019’a yurt dışından ne kadar çok yabancı müşteri çekebilirsek buradaki 
katılımcı firmalara ve bir o kadarda ülkemize katkı sağlamış oluruz. 

Ismail Taşkın, Porland Porselen

Zuchex her yıl bizim mutlu olduğumuz, müşterilerimizle buluşma noktamız 
olan bir fuar… Bu yıl çok heyecanlı ve mutluluk verici bir fuar geçirdik. Zuchex 
Fuarı her yıl güzel ama bu yıl ayrıca çalışılmış emeği geçenlere de teşekkür 
ederiz. Özellikle yurt dışın ziyaretçi açısından Zuchex’in bu yıl çok daha 
hareketli geçtiğini söyleyebilirim. İhracat müşterilerimizin çok yoğun olduğunu 
görüyoruz ve bu durumdan oldukça memnunuz. İhracat hedefimiz olan 
müşterilerimize ulaşmak adına bu yıl çok başarılı ve mutluluk verici diyebilirim.  

Münir Öztaş, Kumtel

Bu yıl Zuchex’te verimli bir fuar geçirdik. Yurt dışından oldukça ziyaretçimiz 
vardı. Zuchex yıllardır klasik haline geldi. Ziyaret eden belli kemikleşmiş 
grubunun yanı sıra yeni müşterilerin de yer aldığı kapsamlı bir platform… 
Zuchex’in ülkemizdeki en büyük uluslararası fuar olduğunu söyleyebilirim. 

Semih Demir, Sinbo

Uzun yıllardır Zuchex’e katılan bir firma olarak bu yıl fuardan oldukça 
memnunuz. Yurt dışından gelen müşterilerimiz açısından bu yıl gayet 
başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu fuarda 20’den fazla ürünümüzü ilk defa 
müşterilerimizle buluşturduk. Fuarın ziyaretçi yoğunluğu bu sene çok iyiydi. 
Bu yıl Latin Amerika ülkelerinden dahi müşterilerimiz fuarı ziyaret etti. 
Zuchex birçok fuara göre uluslararası alanda farklı ülkelerden müşterilerin 
geldiği en kapsamlı fuarlardan bir tanesi…

Soner Arslan, Lux Plastik

ZUCHEX 2018 KATILIMCI GÖRÜŞLERI




