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Avrupa’yı fena salladık
Bu yıl 11. kez açılan “Avrupa’nın en büyüğü” IF Wedding Fashion İzmir, Türk
ve dünya modasının önemli katılımcıları ile ünlü markaların buluşma noktası
oldu. Fuar İzmir’deki organizasyonu Barselona, Milano, Dusseldorf, Londra ve
Paris’teki fuarlarla kıyaslayan firma yöneticileri “İzmir muhteşem” görüşünde
birleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding
Fashion İzmir, 11. yılında başarı çıtasını bir adım daha yukarı taşıdı. Metraj bakımından
“Avrupa'nın en büyüğü” olarak ulusal ve uluslararası markalarına ev sahipliği yapan fuarın
yakaladığı ivmeyi daha da ileriye götürdüğünü dile getiren katılımcılar, “Bu sene diğer
senelere göre hem yerli hem de yabancı katılımcı açısından oldukça yoğun. Şimdiden
Avrupa’dan birçok müşterimiz oldu” dedi.
IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’na ziyaretçi ve katılımcılardan ilk kez
gelenler de vardı, ilk günden itibaren bu fuardan vazgeçmeyenler de.. İşte Fuar İzmir’in yerli
ve yabancı katılımcılarının düşünceleri:

“Bu fuardan vazgeçmeyiz”
Hüseyin Büker: “IF Wedding Fashion İzmir fuarına 10 seneden beri katılıyorum. Bu fuar
artık bizim vazgeçilmezimiz. Diğer fuarlara katılma gereği duymuyorum çünkü hem
Avrupa’dan hem de Türkiye’den birçok kişi bu fuara geliyor ve bizim ihtiyaçlarımızı
karşılıyor. Bu seneki fuar geçtiğimiz senelere göre bir hayli farklı. Hem yerli hem de yabancı
müşteri hareketliliği oldukça yoğun. Sadece ilk iki günde Portekiz, Gana, İtalya, Filistin ve
İran’dan gelen bir sürü müşterimiz oldu. Birçoğuyla iş anlaşması yaptık. Biz kendimizi bu
sektörde başarılı olarak görüyoruz ve fuarla bu başarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Fuar
İzmir’e katılım çok yoğun çünkü gelinlik, damatlık ve abiyede Türkiye’nin kalbi İzmir’de
atıyor.”

“En iyisi..”
Muhammed Salihu: “Kosova’da gelinlik mağazam var ve 5 seneden beri IF Wedding
Fashion İzmir’e özel olarak geliyorum; ziyaretçi olarak takip ediyorum. Bu yılki fuar en
iyisiydi. Hem modeller muhteşem hem de fiyatlar muhteşem.”

“Barcelona ile aynı çizgide”
Betül Türkoğlu: “Kendime ait bir firmam var ve modelisttim. Bu fuara ilk defa geçen sene
katıldım. Fuarın bizlere getirdiği olanaklardan artık vazgeçemem. O yüzden gelecek senelerde
de burada yerimi alacağım. Dubai, Amerika, İtalya, Almanya, Belçika, Avrupa’nın birçok
ülkesine gelinlik veriyoruz. Fuar’ın bize getirisi çok. Daha önce Barselona ve Milano’daki
fuarlara da katılmıştık. Diğer fuarlardan geri kalır yanımız yok, hatta aynı çizgideyiz.”

“Bir daha hayatta kaçırmam!”
Hasan Ekenen: “İskenderun’da damatlık, gelinlik ve nişanlık mağazam var. Fuar İzmir’de
organize edilen IF Wedding’e ilk defa katıldım, tek kelimeyle harikaydı. Gelinlik fuarı olarak
sadece İzmir’deki bu organizasyona katılıyorum ve mallarımı sadece İzmir’den alıyorum.
İzmir, Türkiye’nin değil dünyanın birçok ülkesine hitap eden gelinlik sektörüne sahip.
Gelinlik fuarına önümüzdeki sene de geliyorum. Hayatta kaçırmam!”

“İzmir’i çok sevdik”
Eugene Didenko: “Ukrayna’dan bu muhteşem fuara katılmak için geldik. İzmir’i çok sevdik ve
burada iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Türklerle çalışmaktan çok memnumum. İlk
günden itibaren çok insan fuara geliyor, bu yüzden de birçok müşteri bizim ürünlerimizi
gördü ve ürün aldı. Fuar’da hem kalite var hem de uygun fiyat.”

“Avrupa’da çok fuara katıldık ama..”
İuliia Vielle: “Fransa’dan, Türkiye'deki kendi şirketimizi tanıtmaya geldik. Türk müşterileri
hakkında bir şey bilmiyorduk ama gördük ki, hedef kitle çok özel. Barselona, Dusseldorf,
Milano, Londra ve Paris’teki fuarlara katıldık ancak İzmir’deki bu fuar çok özel. Türk
elbiselerinin stili çok farklı. Türkiye'deki gelinliklerin kalitesi çok iyi; burada tekstil şirketleri
çok iyi. Gelinlikler biraz pahalı ama kalitesi mükemmel. Fuar organizasyonu gerçekten
muhteşem! Burada olmaktan çok memnunum. Gelecek sene bu fuarı kaçırmayacağız, tekrar
geleceğiz.”

