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2015 Spielwarenmesse oyuncak fuarı: Oyuncak satıcıları için gerçek bir
fırsat
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modellerin çoğu ambalajlarından direkt oynamaya hazır olarak çıkıyor. Kısa
süre şarj edildikten ya da içine pil takıldıktan hemen sonra eğlence başlıyor.
Oyuncak satıcıları için bu, herhangi bir danışma maliyeti olmayan satışlar
demektir. Hobi ve model alanındaki en yeni trendler Spielwarenmesse oyuncak
fuarında salon 7 ve 7A’da sergilenecek. 28.01. – 02.02.2015 günleri arasında
bu ürün türünden tüm pazar liderleri Nürnberg’de oyuncak sektörünün
buluştuğu fuarda temsil edilecekler. Toplam 27 ülkeden 362 katılımcı firma,
hobi ve modelcilik alanlarından ürünlerini teşhir edecek.
Salon 7A’da bu yıl ilk defa, profesyonel ziyaretçilerin modelcilikte oyuncak
konusunda bilgi ve ürünler bulabileceği PowerLounge bölümü yer alacak. May
Cheong Group şirketi Uluslararası Lisanslar ve Pazarlama Müdürü Rick
Berman’a göre, ünlü üretici Maisto’da “2015 yılı Ferrari’nin gölgesi altında
geçecek.
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markalarından biri olan Ferrari’yi konu alan çok geniş bir ürün yelpazesi
sunuyoruz. Böylece hem çocuklar hem de yetişkinler yarış sporları dünyasını
evlerine taşıyabilecekler.” Günümüzde büyük rağbet gören bu konulara Revell
GmbH şirketinin de büyük ağırlık verdiğini, Revell şirketi Pazarlama ve Ürün
Geliştirme Bölüm Yöneticisi Thorsten Koss açıkladı: “Revell, plastik modelcilik
alanında yeni başlayanlara yönelik ürünlerden uzman kullanıcılara yönelik
ürünlere kadar tüm pazar segmentlerine göre ürün sunmaktadır. Yıldız
Savaşları (Star Wars), promosyon ürünleri ve uzaktan kumandalı ürünler gibi
trend konularıyla 2015 yılının satışlarına hareket kazandırıyoruz. Su, kara ve
hava taşıtı çeşitlerimizle tüm cazip fiyat klasmanları için yeni tekliflerimiz var,
model yapmayı sevenler için de, pilotluk yapmayı sevenler için de.”
Fuar ziyaretçileri PowerLounge bölümünde cep telefonlarını şarj etme ve orada
bulunan kafede modelcilik bilgilerini genişletme ve enerji toplama fırsatlarına
sahip olacak.
Spielwarenmesse oyuncak fuarı 28.01. – 02.02.2015 günleri arasında
Nürnberg’de gerçekleşecek. Fuarda 2.800’den fazla katılımcı firma ürünlerini
120’yi aşkın ülkeden beklenen 75.000 profesyonel ziyaretçiye sunacak.
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22.01.2015 – sah
Spielwarenmesse®
Oyuncak, hobi, spor ve ilgili ekipmanlar alanında sektörün lider fuarı olan Spielwarenmesse®,
fuar ve pazarlama hizmetleri kuruluşu Spielwarenmesse eG şirketi tarafından düzenlenmektedir.
Sektörel fuar, 2.700 ulusal ve uluslararası üretici için kapsamlı bir iletişim ve sipariş platformu
yaratmaktadır. Yeniliklerin tanıtıldığı ve sektöre ilişkin geniş bilgi edinme imkânlarının
sunulduğu fuarda, 120’ü aşkın ülkeden gelen yaklaşık 75.000 satın alma elemanı ve
profesyonel satıcıya, her yıl oyuncak pazarı ile ilgili çok faydalı ve önemli bilgilere sahip olma
fırsatı verilmektedir. Spielwarenmesse® kavramı ise 2013 yılından bu yana Almanya’da kelime
markası olarak da tescil edilmiştir.
Fuar tarihleri: Spielwarenmesse® fuarı, 28.01.2015 Çarşamba gününden 02.02.2015 Pazartesi
gününe kadardır.
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