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 13-17 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde
düzenlenen 42. (S. Internazionela Del Mobile) Milano
Uluslararası Mobilya Fuarına Odamız üyesi Mobilya ve ağaç
işleri sektör temsilerinden oluşan 58 kişilik geniş bir heyet ile
katılım gerçekleştirilmiştir.

 1961 yılından beri Cosmit organizasyon tarafından düzenlenen
fuar da her yıl, dünya çapında en yaratıcı ve dinamik 3000’e
yakın tasarımcının eserleri sergilenmektedir.

 Edinilen bilgiye göre ,2010 yılında 297.460 ziyaretçi tarafından
ziyaret edilmiş ve 200.000 metrekarede gerçekleşmiştir.

 Cosmit, sektöre yaptığı desteklerden dolayı 1987 yılından bu
yana Pazar Araştırma Kurulu tarafından kültürel farkındalığı
yayan pazar politikası ödülü almıştır.



 Bu yıl 2160 katılımcının yer aldığı fuar toplam 20 holde 500
bin m²den fazla alanda faaliyet göstermiştir. Odamız üyelerinin
sektördeki gelişmeleri izlemeleri, mobilya konusunda yeni
eğilimler ve tasarımları incelmeleri, sektörün önde gelen
firmaları ile temaslarda bulunmaları ve işbirliği imkanlarını
araştırmaları için faydalı olmuştur. Bu amaçla fuara katılan
üyelerimizin KOSGEB’in İYİG (İhracat Amaçlı Yurtdışı İş
Gezisi) desteğinden yararlanabilmeleri için kurumun Eskişehir
Hizmet Merkezi Müdürlüğü başvuruda bulunularak ilgili devlet
desteğinden yararlanılması sağlanmıştır.





 Üyelerimiz fuar sırasında dünyanın dört bir yanından gelen ve
ürünlerini tanıtmak isteyen sektör temsilcileri ile tanışma
imkânı elde etmişlerdir. Özellikle İtalyan firmaların tasarım
konusunda öncülük ettiği gözlenmiş,mobilya konusunda
tüketici ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar ve trendler hakkında
bilgi edinilmiştir.

 Sektörün yalnızca tüketici ihtiyaçlarının karşılanılmasına
yönelik değil aynı zamanda moda oluşturmak yönünde de
gelişme gösterdiği gözlemlenmiştir.



 14 Nisan tarihinde Milano’da bulunan Ticaret Müşavirliğimiz
Eskişehir Ticaret Odası heyeti tarafından ziyaret edilmiştir.

 Milano Ticaret Müşavirimiz Sayın İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ ile
Odamız görüş alışverişinde bulunmuş, İtalya ile Türkiye
arasında son yıllarda gelişen ikili ilişkiler ve ticaret
hacmimizde görülen büyüme hakkında bilgi aktarılmıştır.

 Odamız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İŞBIRAKMAZ’a Odamız
tarafından yürütülen uluslararası işbirlikleri, Pazar araştırma
faaliyetleri, kardeş oda anlaşmaları ve ülkemizde yer alan ülke
misyonları ile olan ilişkilerimiz hakkında bilgi verildi.





 İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği ile 2010 yılının Mart ayında
gerçekleştirilen vize kolaylaştırma anlaşması sonucunda
300’e yakın üyemize çok giriş çıkışlı Shengen vizesi alındığı
vurgulanarak, Odamız üyelerinin AB Üyesi ülkeler ile ticari
ilişkilerinde kolaylık sağlandığı belirtilmiştir. İtalya Büyükelçiliği
ile gerçekleştirilen vize kolaylaştırma anlaşmasının ilimiz
ticareti açısında olumlu sonuçları olacağı yönünde görüş
bildirilmiştir.



 Aynı gün Milano Ticaret Odası ziyaret edildi. Ziyaret sırasında
iki Oda arasında daha önceden müzakere edilen İşbirliği
Protokolü imza altına alındı. İlgili işbirliği protokolü Odamız
adına Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN’ı temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan IŞIK ve İtalya Ticaret Odası
adına Orta Doğu ve Akdeniz’den Sorumlu Direktör Federico
Maria BEGA tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.







 Görüşmeler sırasında Sayın Bega Milano Ticaret Odasının
420 bin üyesi bulunan bölge ticaret odası olduğu ve
Avrupa’nın en önemli ticaret ve sanayi bölgelerinin birinin
meslek örgütü olarak İtalyan girişimlerin üst kuruluşu olarak
faaliyetlerini sürdürdüğü bildirmiştir.

 Türkiye ile İtalya arasında son yıllarda görülen siyasi
yakınlaşma ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik yolunda
yürüttüğü çalışmalara bağlı olarak İtalyan iş adamlarının bu
ülkeye olan ilgisinde ciddi bir artış gözlemlediklerini ifade
etmişlerdir.



 İki Oda arasında imzalanan işbirliği protokolüne bağlı olarak
gelecek dönemde ve muhtemelen bu yılın Eylül ayında
Eskişehir’i İtalyan iş adamları ile birlikte ziyaret etme niyetinde
olduklarını belirtiler. Taraflar arasında işbirliği kapasitesi olan
öncelikli sektörler hakkında, başta mobilya olmak üzere bir
mutabakat sağlanmasına karar verildi.

Detaylı Bilgi İçin:
Dış İlişkiler Birimi
Eskişehir Ticaret Odası 
(0222)230 72 30


