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Beklenen tarih yaklaşıyor... ITMA 2019…

Tekstil Dünyasının Yenilikleri Sizleri Bekliyor

4 yılda bir gerçekleştirilen ITMA-Tekstil Makinaları Fuarı dünya üzerinde tekstil makineleri konusundaki en önemli fuar
konumundadır. Türkiye 2015’de İtalya ve Almanya'dan sonra fuarda en çok katılımcıya sahip üçüncü ülke olurken 100'ün
üzerinde firma 7000 m2'nin üzerinde bir alan yer almıştır.
Teknolojik yeniliğin tekstil sanayisinin dönüşümünde ve sektörün genelinde çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda ITMA alanında öncü ve modayı belirleyen bir platformdur. Dört yılda bir gerçekleşen bu fuar yaratıcı, taze ve
yeni fikirlerin ortaya çıktığı ve verimli sonuçlar doğuran işbirliklerine imza atılan bir fuardır. ITMA 2019 20-26 Hazriran
2019 tarihinde Fira de Barcelona Gran Via’da gerçekleşecek.
2019’daki bu fuar 200.000 metrekare alana yayılacak olan devasa alanı ve 45 farklı ülkeden 1500’ü aşkın katılımcıya ve
140 ülkeden 100.000’i aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır.

Dillere destan olmuş Barselona !!!
İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan ve Katalonya bölgesinin en alımlı şehirlerinden biri olan Barselona İspanya’nın
ikinci büyük kentidir. Pırıl pırıl plajları, kent içinde bile denize girilebilen berrak denizi, iyimser ve cana yakın halkı ile
ülkenin gözde kentlerinden birisidir.

Barselona ününü, modern sanat akımına yön veren sanatçı Gaudi’nin şehrin kimliği haline gelmiş eserlerine ve
1900’lerden kalma ızgara planlı ilginç şehir yerleşimine borçludur. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak
nitelendirilen Barselona, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.
Barselona’nın simgesi haline gelmiş ve kesinlikle görülmeden dönülmemesi gereken Sagrada Familia, şehre bir çok değer
katmış Gaudi’nin imzasını taşımaktadır. 1882’de yapımına başlanan «Kutsal Aile Kilisesi»nin bitirilmesi 2030 olarak
planlanmaktadır.
Şehrin bu mimari ve tarihi değerlerinin çoğu UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Bunlar arasında güzel doğası ve özel
mimarisiyle Park Güell, Casa Mila, Casa Battlo ve Hospital de Sant Pau yer almaktadır. Şehir ayrıca Picasso, Miro ya da
Dali gibi önemli sanatçıların ihtişamlı müzelerine de ev sahipliği yapmaktadır.
Ve tabi ki futbolla çok ilgisi olmayanların bile adını duyduğu İspanya’nın en önemli takımlarından FC Barcelona’nın resmi
stadyumu Camp Nou, en çok ilgi gören turistik yerlerden biridir.

ITMA 2019 için HİZMETLERİMİZ

 Otel Rezervasyonu

 Grup veya münferit uçak bileti
 İhtiyaç duyulması halinde vize alım desteği
 Havalimanı Transferleri
 Otel-Kongre Merkezi arası Shuttle Hizmeti

ITMA 2019 için AVANTAJLARIMIZ

 ITMA 2019 için farklı otel alternatifleri
 İndirimli Fuar Giriş Ücreti (fiyatlar 2018’in ikinci yarısında belli olacak)
 Vize başvurusu için Fuar Davet Mektubu

önceliği

 Giriş kartlarının fuar öncesi tarafınıza dijital ortamda iletilmesi
 Konaklama, uçak bileti, vize alımı hizmetlerinin tek kanal üzerinden gerçekleştirme
kolaylığı
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