Basın Bildirisi

Spielwarenmesse eG fuar ve pazarlama iş ortağınız olarak şirket portföyünüzü
genişletiyor

Spielwarenmesse eG dünya ölçeğinde oyuncak sanayi ve diğer tüketim malları
piyasalarının fuar ve pazarlama iş ortağıdır. Şimdiye kadar dünyanın en büyük
Spielwarenmesse® oyuncak fuarı organizatörü olarak bilinen kooperatif, 2009 yılından
bu yana stratejik olarak kurumsal portföyünü genişletmiştir. Diğer ihtisas fuarları
üreticilere ve satıcılara Asya, Yakın Doğu ve Doğu Avrupa'nın büyümekte olan
piyasalarında yeni satış fırsatları sunmaktadır. Çin ve Türkiye'deki bağlı şirketler kendi
piyasalarında düzgün çalışan bir etkinlik organizasyonu sağlamaktadırlar. Ayrıca, 2014
yılında kurulan reklam ajansı Die roten Reiter GmbH iletişim hizmetleri sunmaktadır.
www.spielwarenmesse-eg.de/newsroom haber ağı merkezi, şirket, şirketin etkinlikleri
ve oyuncak sektörü hakkında tüm haberleri derlemektedir.

Nürnberg Oyuncak Fuarı oyuncak sektörünün girişimiyle 1950 yılında faaliyete
geçmiştir. Başarılı bir başlangıcın ardından 46 oyuncak üreticisi 11 Temmuz 1950
tarihinde

sergi

düzenleyicisi

olarak

bir

kooperatif

oluşturmuştur.

Buradan

Spielwarenmesse eG Spielwarenmesse® fuarını günümüzün dünya ölçeğinde en büyük
oyuncak fuarı haline getirmiştir. Alman Patent ve Marka Ofisi 2013 yılında, kelimeyi bir
marka olarak korumaya alıp, benzersizlik niteliğini belgelendirmiştir. Her yıl Ocak ayı
sonunda 2.700'ün üzerinde sergileyen ve tüm dünyadan 76.000 ticari ziyaretçi
Nürnberg’de bir araya gelmektedir. Müşterilerin kişisel muhatapları ile fuara katılıma
yerinde hazırlanabilmeleri için kooperatif, 94 ülkeden sorumlu olan 64 temsilciden
oluşan bir uluslararası ağ oluşturmuştur. Aralarında 1.1.2010 tarihinden beri Çin için
sorumlu olan Shanghai Co. Ltd. oyuncak fuarı bulunmaktadır. Nürnbergliler, önemi
artık bir tüketici pazarı olarak da giderek artan oyuncak sektörünün en büyük üretim
yerine optimum olarak destek sağlamak için bağlı şirketi kurmuşlardır.

Genellikle tüccarlar ve üreticiler işlerini öncelikle iç pazarda genişlettiklerinden, büyüyen
piyasalarda uluslararası bir lider fuarın yanı sıra ekseriya ulusal fuarlar
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meydana gelir. Bu etkinlikler yeni bir ihracat
pazarına girmek isteyen şirketler için ilginçtir. Spielwarenmesse eG tarafından World of
Toys [Oyuncaklar Dünyası] ile Nürnbergliler, ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarında
ortak iştirakler için uluslararası bir fuar programı geliştirmişlerdir. World of Toys
[Oyuncaklar Dünyası] pavyonlarında Şirketler aşağıdaki fuarlarda yeni iş bağlantıları
kurabilirler ya da olanları geliştirebilirler: Asya'da Hong Kong Toys & Games Fair [Hong
Kong Oyuncaklar ve Oyunlar Fuarı] ve Kids India [Çocuklar Hindistan]'da, Yakın
Doğu'da Kids Turkey / Toyzeria'da ve Rusya'da Kids Russia [Çocuklar Rusya]'da. Bunlar
planlama aşamasında ve yerinde, çok sayıda hizmetleri ve Spielwarenmesse eG kişisel
muhatabınızı desteklerler.

Nürnberg ekibinin oyuncak ihtisas fuarları uzmanlığına birçok gelişmekte olan
piyasalardan talep vardır. Bu talebe dayalı olarak şirket geleceğin stratejik açıdan önemli
pazarlarında çeşitli işbirliği modelleri geliştirmiştir. Spielwarenmesse eG Rusya'da 2008
yılından beri, Kids Russia ve Doğu Avrupa piyasası için Licensing World organizatörleri
olan, Grand Expo, CJSC (2014'e kadar: RNTA Expo)'ya belirli kısımlarda katılmıştır.
Kooperatif Türkiye'de, 1.1.2013 tarihinde Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd.
Şti bağlı şirketini kurmuştur. İstanbul'daki üç kişilik ekip aynı zamanda devralınan Kids
Turkey / Toyzeria'nın da organizatörüdür. İstanbul'daki ihtisas fuarı Türk pazarını ve
Yakın Doğu'yu hedeflemektedir. Spielwarenmesse eG kendisinin yurtdışındaki ilk
etkinliğini Kids India Bombay'da düzenlemiştir. Fuar için Hindistan Alman Ticaret Odası
(IGCC) ile işbirliğinde bulunmaktadır. Ekim 2015'den itibaren kooperatif fuar bilgi
birikimini ilk kez Almanya'daki diğer bir tüketim ürünleri pazarı için kullanacak ve yeni
PBS-Expo Insights X kırtasiye fuarını düzenleyecektir. Kâğıt, ofis ve kırtasiye (PBS) ihtisas
fuarı ile Nürnberg’de ofis, okul ve hobi ürünleri üreticileri, alıcıları ve satıcıları için konu
vurgulanacaktır.

Fuarlar düzenleyen pazarlama yapmış olur. Komple iletişim bilgisi birikimini toparlamak
için, Spielwarenmesse eG 2012 yılında kuruluşa bir kurum içi ajans şeklinde daha fazla
yaratıcı uzmanlık getirmiştir. Başarılı reklam kampanyaları başlatmış ve bir haftalık fuarı
çevrimdışı ve çevrimiçi ağa dayalı bir iletişim kampanyası ile yıl boyunca bir moda
platformu haline getirmiştir. Bu, Spielwarenmesse eG'ye Nürnberg Marketing-Club'ın
Marketing-Star 2014 ödülünü kazandırmıştır. Ödül, iletişim hizmetlerini tüketim malları
ve yatırım malları
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endüstrisinin dıştaki müşterilerine de sunma kararını doğrulamıştır. 1.4.2014 tarihinde
Spielwarenmesse eG bağlı şirket Die roten Reiter GmbH'yı kurmuştur. Böylece fuar atı
ve Die roten Reiter binicisi gelecekteki satranç hamlelerini birlikte oluşturabileceklerdir.

02.09.2014 – km

Spielwarenmesse eG
Spielwarenmesse eG, oyuncak sektörü ve diğer tüketim malları piyasalarının fuar organizatörü ve
pazarlama hizmetleri sağlayıcısıdır. Nürnberg merkezli şirket, dünya ölçeğinde lider olan
Nürnberg Spielwarenmesse® oyuncak fuarı yanı sıra Bombay'da Kids India, İstanbul'da Kids
Turkey / Toyzeria ve Nürnberg'de Insights X'i düzenlemektedir. Kooperatif tarafından sunulan
hizmet yelpazesi, endüstri kampanyalarını ve üreticileri birlik iştirakleri ile Asya ve Rusya'daki
ihtisas fuarlarına yönlendiren Spielwarenmesse eG'nin World of Toys uluslararası fuar programını
da içermektedir. Spielwarenmesse eG dünya ölçeğinde 90 ülkede temsilcileri tarafından temsil
edilmektedir. Buna ek olarak, Spielwarenmesse Shanghai Co. Ltd. şirketi Çin Halk Cumhuriyeti
ve Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd. Şti. Türkiye, Yakın ve Orta Doğu'dan sorumludur.
Kooperatif, esas itibariyle Moskova'da Kids Russia'yı düzenleyen Grand Expo fuar uygulama
şirketine iştirak etmiştir. Merkezi Nürnberg’de bulunan Die roten Reiter GmbH iştirak şirketi
tüketim ve yatırım malları endüstrisi için bir iletişim ajansı olarak çalışmaktadır. Spielwarenmesse
eG'nin tüm şirket profili internette www.spielwarenmesse-eg.de adresinde bulunmaktadır.
Şirket
Spielwarenmesse eG
www.spielwarenmesse-eg.de
Bağlı Şirketler
Die roten Reiter GmbH
Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Ltd. Şti.
Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd.

www.dierotenreiter.com
www.spielwarenmesse.com.tr
www.spielwarenmesse.cn

Şirket iştiraki
Grand Expo, CJSC

www.kidsrussia.ru/en/company

Temsilcilikler Ağı
www.spielwarenmesse-eg.de/international/repraesentanten
Kendi etkinlikleri
Insights-X – yeni PBS-Expo
Kids India
Spielwarenmesse®
Uluslararası Fuar Programı
Spielwarenmesse eG tarafından World of Toys
Kids India
Kids Russia
Kids Turkey / Toyzeria
Hongkong Toys & Games
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www.world-of-toys.org
www.world-of-toys.org/india/kids-india
www.world-of-toys.org/russia/kids-russia
www.world-of-toys.org/middle-east/toyzeria
www.world-of-toys.org/asia-pacific
/hong-kong-toys-games-fair
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