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Mermerin modasını belirleyen, son teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı Marmamocc Fuarı 
53.’cü yılında 68 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçi portföyünün yüzde 62’sini 
yabancıların oluşturduğu uluslarası fuarda 147 ülkeden 1600 firma stant açtı. Fuara 
Türkiye’den 52’si Milli Katılım olmak üzere toplam, 122 firma katıldı. 
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 Yılın en iyisi diyoruz çünkü Xiamen Stone, 
Middle East Stone, Coverings ve daha 

birçok fuar ile kıyasladığımız da Marmomacc Fuarı, 
dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğa 
rağmen yüklendiği misyonu ve vizyonunu yerine 
getirmeyi başaran bir fuar oldu. Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da dünyanın her yerinden 
profesyoneller, mermerde değişen trendleri 
ve yeni teknolojileri görmek için Marmomacc 
Fuarındaydılar. 147 ülkeden katılımın gerçekleştiği, 
ziyaretçi potansiyelinin yüzde 62'sini yabancıların 
oluşturduğu uluslarası fuar, son teknolojileri 

ve sergilenen sanatsal ürünleri ile yine farkını 
ortaya koydu. Dünya genelinde yaşanan olumsuz 
atmosfere rağmen, ziyaretçi ve katılımcı profilini 
korumaya başaran fuar, dolar kuru ile mücadele 
eden Türk Doğaltaş sektörü için çok da iç açıçı 
geçmedi. Elbetteki fuardan verim alan firmalar da 
oldu. Ancak fuar sürecince bir çok firma, kaygılı ve 
düşünceli hali ile dikkat çekiyordu. Yıllar önce de 
dile getirilen ve bir türlü çözüm bulunulamayan 
sorunların etkilerinin daha da derinden hissedildiği 
bu dönemde Marmomacc Fuar için, Türk doğal taş 
sektörünün özeleştiri yaptığı bir fuar oldu diyebiliriz.
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Çeşitlilik arttı, rakamlar stabil
Dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşa 

rağmen Marmomac Fuarı, güçlü iş platformu 
olma rolünü korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl 147 ülkeden katılımın gerçekleştiği fuara bu 
yıl 150 ülkeden firma katıldı. Katılımcı ülke sayısı 
çeşitlenirken katılımcı sayısı ise 1.650'den 1.600'e 
düştü. Ziyretçi sayısı ise geçen yıl olduğu gibi 53. 
yılında da 68.000 olarak kayıtlara geçti. Verona'ya 
gelen 68.000 ziyaretçinin %38'i yerli, % 62'si ise 
yabancı ziyaretçi katogerisindeydi. 2017 yılında 
yabancı ziyaretçi oranı ise % 60’dı. İş heyetleri 
kapsamında ise 65 ülkeden üst düzey alıcı ve 
mimarlar fuara katıldı. Geçen yıl bu rakam 55 idi. 

Çeşitlilik arttı, rakamlar stabil
The role of Marmomac as a leading business 

platform is strengthened year after year thanks 
to an ever-increasing internationality. More than 
60% of the 1,600 exhibiting companies were 
international. And out of 68,000 visitors arriving in 
Verona over the four days, 62% were international, 
compared to a 60% share posted in 2017. A new 
record was also set as regards the number of 
countries represented - up to 150 from 147 at the 
previous edition. Even countries sending business 
delegations involving top buyers and architects also 
increased, from 55 in 2017 to 65 this year.
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9. Kez İMİB Milli Katılımı
İtalya’nın Verona şehrinde 53. kez düzenlenen 

“Marmomac 2018 International Exhibition of 
Stone Design and Technology” fuarının Milli Katılım 
organizasyonu 9. kez İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Pavilyonu 
olan 10. holde, 1.914 metrekarelik bir alanda 
toplam 52 Türk firması Milli Katılım gerçekleştirerek 
mermer, granit ve traverten gibi ürünlerini 
sergiledir.

National Participation 
Organization by İMİB

The Turkish national participation organization 
at the 53rd edition of “Verona - Marmomac 2018 
International Exhibition of Stone Design and 
Technology” Fair was held by İstanbul Mineral 
Exporters Association (İMİB) for the ninth time this 
year. 52 Turkish marble, granite and travertine 
producer companies exhibited their products on a   
1,914 square meters space at the Turkish Pavilion 
in the 10th hall. 
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Firmalara başarılar dilediler
Fuarın açılışına katılan T.C. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı 

Ali Rıza Oktay, Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak 
Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, MAPEG Doğal Taş, Mermer 
ve Endüstriyel Min. Daire Başkanı Mümin Aydın, Orman 
Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Mehmet Koç, Orman 
Genel Müdürlüğü Maden İşleri Şube Müdürü Aytunç Nane, 
MAPEG Mevzuat Koordinatörü Süleyman Akın Milli Katılım 
organizasyonu ile katılım gösteren firmaları stantlarında 
ziyaret ettiler. Milano Başkonsolosu Sayın Özgür Uludüz, 
Milano Ticaret Ataşesi Sayın Dr. Emre Orhan Öztelli ve 
ataşelik yerel uzmanları da bireysel ve milli katılım firmalarını 
ziyaret ederek başarılar dilediler.

Bureucrats and Diplomats Wished 
Success to Participant Companies

Turkish participant companies were visited by Ali Rıza 
Oktay, the Head of Department of Trade at the Minister 
of Trade of Turkey, Ahmet Çelik, the Head of Department 
of Permitting and Assistance at the General Directorate of 
Forestry, Mümin Aydın, the Head of Department of Marble 
and Industrial Minerals at MAPEG Natural Stone, Mehmet 
Koç, the Principle Clerk at the General Directorate of 
Forestry, Aytunç Nane, the Department Manager of Mineral 
Affairs Department at the General Directorate of Forestry 
and Süleyman Akın, MAPEG Legislation Coordinator. The 
Consul General of Turkey in Milan, Mr. Özgür Uludüz, Milan 
Commercial Attaché, Emre Orhan Öztelli and the local 
experts from the attachee’s office visited individual and 
national participation companies and wished them success. 
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“Bir kez daha başardık”
“Marmomac bu yıl, dünya doğal taş 

tedarik zincirini geliştirmenin en etkin aracı 
olma hedefini bir kez daha başardı” diyen 
Veronafiere Başkanı Maurizio Danese, 
“Uluslararası fuar merkezi VeronaFiere de 
aynı zamanda yaratıcılık, kültür ve yenilikçilik 
yoluyla sektörü teşvik eden bir sergi 
merkezi olmuş ve bu bağlamda, özellikle 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ICE Ticaret 
Ajansı ve Confindustria Marmomacchine 
gibi kurum ve kuruluşlarla önemli işbirlikleri 
gerçekleştirmiştir” dedi.

“Bir kez daha başardık”
“This edition of Marmomac,” said Maurizio 

Danese, President of Veronafiere, “once 
again achieved its objective of providing 
the world’s natural stone supply chain with 
the most effective tool for its development. 
This is also thanks to the skills of such a 
leading international exhibition centre as 
VeronaFiere in promoting a manufacturing 
sector through creativity, culture and 
innovation. And in this context, collaboration 
with Institutions and trade associations was 
fundamental, in particular with the Ministry 
for Economic Development, the ICE Trade 
Agency and Confindustria Marmomacchine.”
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“Pazarın gerçek kalbi”
Veronafiere Genel Müdürü Giovanni Mantovani 

ise, “Marmomac, uluslararası taş endüstrisi 
topluluğunun ve bu pazarın gerçek kalbidir. Etkinlik 
boyunca, katılımcı firmalardan ve alıcılardan gelen 
geri bildirimler, yılsonunda küresel ticaretin nihai 
dengesi üzerinde bizi iyimser olmaya teşvik eden, 
iş açısından çok olumlu tepkilerin altını çizmektedir. 
2018 yılında fuar, uluslararası ziyaretçi sayısının 
yanı sıra, toplam ziyaretçi sayısının % 2 artması ve 
operatör kalitesi açısından da daha fazla büyüme 
kaydetti. Yurt dışında, birbiriyle ilişkili etkinlikler 
ağını nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda 
girişimlerimiz sürüyor: Brezilya'daki Vitória Stone 
Fair-Marmomac Latin Amerika'sına ek olarak, Las 
Vegas'taki TISE-StoneExpo Marmomac ile Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki diğer fuar işbirlikleri 
üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Pazarın gerçek kalbi”
“Marmomac is the true heart of the international 

stone industry community and the thermometer 
for this market,” explained Giovanni Mantovani, 
Director General of Veronafiere.  Over the four 
days of the event, feedback from companies and 
buyers attending the show highlights very positive 
responses as regards business, which encourages 
us to be optimistic over the final balance for global 
trade at the end of the year. The 2018 edition also 
saw further growth in terms of operator quality, 
as well as of international arrivals, up by 2% of the 
total visitor numbers. Yet we are already thinking 
about how we can consolidate the network of inter-
related events abroad: in addition to the Vitória 
Stone Fair-Marmomac Latin America in Brazil, we 
are also working on further developments in the 
United States, with TISE-StoneExpo Marmomac in 
Las Vegas, in agreement with our American partner, 
Informa Group.”
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Afri ka ve Doğu Asya’dan katılım
Marmomacc Fuarı’ndan yapılan açıklamaya göre 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan ve Rusya 
ülkelerinden katılan firma sayısında artış yaşanırken; 
Almanya ve İspanya’nın en üst sırada yer aldığı 
Avrupa ülkelerinin katılımında da istikrar sağlandı. 
Afrika ve Doğu Asya’dan ise fuara yeni katılımlar 
gerçekleşti. Balkanlar ve Türkiye’den katılan 
firmaların genel katılımının % 20 artığını belirten 
Marmomacc yetkilileri, Türk Lirası’nda yaşanan 
değer kaybına rağmen Türk firmalarının güçlü bir 
katılım gerçekleştirdiklerini kaydettiler. 

Afrika  ve Doğu Asya’dan katılım
Growth in attendance for operators from the 

United States, China, India and Russia; attendance 
from European countries was stable, with 
Germany and Spain again in the top spot, while 
new opportunities are opening up in Africa and 
East Asia. The 53rd edition of Marmomac closed 
today at Veronafiere after confirming its status as 
the barometer for the world market in the stone 
industry and related processing technologies as 
well as the heart of global trade in the sector. As 
regards international exhibitors, exhibitors from 

Iran reported sold 
out for their unhewn 
and semi-finished 
blocks on display, 
taken in particular by 
Italian and German 
buyers. Companies 
in the Balkans area 
and Turkey were 
satisfied (overall 
attendance up by 
20%), the latter 
present in strength 
despite the crisis 
affecting the Turkish 
Lira.
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İşbirliği yapılan ülkeler
İtalyan şirketleri ile yapılan fuar değerlendirmesi 

sonucunda, İtalyan şirketlerinin Kuzey Amerika, 
Çin, Hindistan ve Rusya olmakla birlikte, Japonya, 
Güney Kore, Vietnam, Malezya ve Çin menşeli 
profesyonellerle temaslarda bulunulduğuna 
dikkat çekildi. Avrupa içinde doğal taş ticaretindeki  
istikrarını koruyan firmaların aynı zamanda, 
Ortadoğu, İsrail, Güney Afrika, Brezilya ve 
Meksika'daki Arap ülkeleri ile de iş birliklerini 
güçlendirdikleri vurgulandı.

İşbirliği yapılan ülkeler
These facts and figures multiply 

opportunities to sign business 
contracts and explore new outlets 
for products. The results for b2b 
meetings at Marmomac generate a 
snapshot of the sector dominated 
by Made in Italy as regards added 
value, for processed materials and 
technologies alike. The reference 
markets indicated by Italian 
companies are still North America, 
China, India and Russia, although 
this year growing interest was also 
noted in terms of contacts with 
specialist operators from Japan, 
South Korea, Vietnam, Malaysia and 
Indochina. Within Europe, the stone 
trade is stable, while the business 
with Arab countries in the Middle 
East, Israel, South Africa, Brazil and 
Mexico has strengthened.

Trend: Beyaz ve açık griler
Marmomacc için, gelecek yılın doğal taş trendlerine dair 

ipuçlarının verildiği bir moda defilesi dersek, yanlış söylemiş 
olmayız sanırım. Rengarek taşların ve ürünlerin sergilendiği, 
firmaların birbiri ile yarıştığı fuarda beyaz ve açık gri taşlar, 
yoğunlukları ile dikkat çekti.

The New Trend: White and Light Grays
If we describe Marmomacc Fair as a fashion show where 

clues about the natural stone trends of the next year are given, 
I guess we won’t be wrong. In the fair where colorful stones 
and products were exhibited, white and light gray stones, drew 
attention. 
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Sinema tadında
Marmomacc Fuarı, sanatsal tasarımları ile 

bir çok fuardan sıyrılıp, farkını ortaya koyan bi 
fuar. Firmalar ürünlerinden ziyade, ürünlerinin 
sergileneceği stantlarla da müşterilerinin dikkatini 
çekmeye çalışıyor. Bu sene bir çok firma stantlarına 
kurdukları dev barkovizyonlarla mermer ocakları ve 
fabrikaları hakkında ziyaretçilerini bilgilendirdi. Hatta 
bazı stantlarda ziayretçiler, mermerden yapılan 
şezlonglara uzanarak, doğal taş ocakları tanıtım 
filmlerini sinema tadında izlediler.

Relaxing Promotion Methods 
Marmomacc Fair, with its artistic designs, stands 

out from many other sectoral fairs and reveals 
its difference. The companies are trying to attract 
the attention of their customers with their stand 
designs rather than their products. This year, many 
companies informed about their marble quarries 
and factories through the giant screens they put 
their stands. Even on some booths, visitors watched 
the introduction movies of quarries, reaching out to 
the sun loungers made from marble.
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Marble Elegance in Furniture
Marble, a strong and aesthetic form of 

natural stone, which is always in fashion, 
were exhibited in the forms of kitchen 
counters to seats, in Marmomacc Fair.

Mobilyalarda mermer şıklığı
Marmomacc Fuarında, hiç bir zaman 

modası geçmeyen, hem gösterişli 
hem estetik hem de çok dayanıklı olan 
mermerin mutfak tezgahından, koltuğa 
bir çok geniş kullanım alanı gözler önüne 
serildi.
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Doğaya mesaj
53.’sü gerçekleştirilen 

Marmomacc Fuarı’nda İtalyan 
stantların çoğunda yeşile 
dokumak mümkündü. Adeta 
doğaya, çevreciliğe önemin 
vurgulandığı stantlarda 
kullanılan aksesuarlar 
farklılıkları ve verdikleri 
mesajlar ile dikkat çekti.

Message to Nature
Most of the Italian stands were decorated 

with green color accessories, at the 
Marmomacc Fair, which was held for 
the 53rd time this year,  The accessories 
used in the stands of Italian companies 
highlighted the importance of nature and 
environmentalism, and drew attention to 
environmental issues with the messages 
they gave. 
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Fuarın büyülü holü
Success was also achieved thanks to the fine intuition 

of combining the b2b aspects of the trade fair with the 
world of architecture, design, art and luxury brands as a 
means of enhancing the functional and aesthetic potential 
of natural stone. This is summed up at Marmomac by ‘The 
Italian Stone Theatre’, the pavilion that narrates interplay 
between natural stone and Italian processing technologies, 
thanks to avant-garde installations by famous international 
designers. This exhibition space this year was welcomed 
institutional visits by Michele Geraci, undersecretary at the 
Ministry for Economic Development, and Mattia Fantinati, 
undersecretary for Public Administration.

Fuarın büyülü 
holü

Marmomac’ta 
ünlü İtalyan 
tasarımcıların 
yenilikçi 
enstalasyonları 
sayesinde, doğal 
taş ve İtalyan 
işleme teknolojileri 
arasındaki 
etkileşimi 
anlatan “İtalyan 
Taş Tiyatrosu” 
pavyonundaki 
atmosferden 
büyülenmemek elde 
değildi. Birbirinden 
avangard 
tasarımların yer 
aldığı 1. holde 
gerçekleşen “İtalyan 
Taş Tiyatrosu”, 
İtalyanların doğal 
taş sektöründe 
neden bu kadar ileri 
olduklarını birkez 
daha gözler önüne 
serdi. 
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Makine holleri ilgide doğal taşı geçti
Sanırım, bir çok mermer çeşidinin, mermer ile 

yapılan benzersiz tasarımsal ürünlerin sergilendiği 
bir fuar olan Marmomacc Fuarı’nın makine ve 
teknoloji alanın daha ağır bastığını söylememiz 
gerekiyor. Doğal taş ürünlerinin sergilendiği holleri 
gezerken, bu sene fuarın daha durgun geçtiğini 
düşünmüştük. Fakat son teknolojik ürünlerin 
sergilendiği makine hollerine geçiş yaptığımızda 
burada gördüğümüz kalabalık muazzamdı. 

Interest for Machinery Halls Surpassed 
the Interest for Natural Stone 

I think we have to say that the Marmomacc Fair, 
known as the showcase of varieties of natural 
stone products, witnessed the domination of 
marble processing machinery and technologies. 
As we were visiting the halls where the natural 
stone products were exhibited, we got the idea 
that this year the fair was more stagnant. But when 
we switched to machine halls, where the latest 
technology products were exhibited, the crowd we 
saw made us change our minds.
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