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Water will be the element animating The Italian Stone Theatre, the hall dedicated to excellence 
in the Italian natural stone field scheduled once again in Verona at Marmomac 2018, the 
international natural stone exhibition 26-29 September 2018.

26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Verona’da düzenlenecek olan uluslararası doğal taş sergisinde 
yer alacak ve İtalya’nın doğal taş alanındaki mükemmelliğine ithaf edilmiş olan İtalyan Taş 
Tiyatrosu’na hayat veren element su olacak.

The most important trade fair in this sector - which last year set yet 
another attendance record with 1,650 exhibitors (64 % international 
from 56 foreign countries) and 68 thousand operators from 147 
countries - presents this new exhibition concept in Hall 1 curated by 
designer Raffello Galiotto and architect Vincenzo Pavan.

The theme for the 2018 edition is Wellness & Hospitality, whereby 
natural stone materials are involved in the creation of furnishings, 
products, accessories and architectural elements for hospitality and 
well-being scenarios. The main theme characterising the set-up is 
water whereby its fluid nature prompts a wealth of aesthetic-perceptive 
aspects in dialogue with the solidity of natural stone.

The Italian Stone Theatre will host five exhibitions (two for product 
design, one with an architectural focus, one with an artistic identity 
and the Ristorante d’Autore (the by-now not to be missed gourmet 
event during the show), the Forum Area and the bar corner.

These are the scheduled exhibitions:
Liquid, solid: Stone: the exhibition seeks to promote new ideas for 

well-being environments through the creativity of highly talented 
designers teamed up with companies to give life to prototypes for 
furniture and accessories for bathrooms, saunas, thermal baths and 
spas.

Geçtiğimiz yıl, %64’ü 56 farklı ülkeden gelen 1650 katılımcı ve 147 
farklı ülkeden 68 bin sektör üyesiyle yine bir katılım rekoru kıran, bu 
sektördeki en önemli ticaret fuarı, küratörlüğünü tasarımcı Raffello 
Galiotto ve mimar Vincenzo Pavan’ın üstlendiği yeni sergi konseptini 
Hall 1’de sunacak.  

Fuarın 2018 edisyonunun teması olan Sağlık ve Konukseverlik 
vasıtasıyla sağlıklı ve konuksever ortamların yaratılmasında rol 
oynayan çeşitli mobilya, ürün, aksesuar ve mimari unsurların 
oluşturulmasında doğal taş malzemeleri yer alacak. Bu düzenlemeyi 
karakterize eden tema ise, doğal taşın sağlamlığıyla diyalog halindeki 
estetik-algısal yönleri öne çıkaran akışkan bir doğaya sahip olan sudur. 

İtalyan Taş Tiyatrosu, ikisi ürün tasarımıyla ilgili, birisi mimari 
odaklı, diğeri sanatçı kimliğine dair ve sonuncusu da fuar sırasında 
kaçırılmaması gereken gurme bir etkinlik olacak Ristorante d’Autore 
olmak üzere tam beş sergiyle birlikte bir forum alanına ve bar köşesine 
ev sahipliği yapacak.   

Planlanan sergiler ise şöyle:
Sıvı, katı: Taş: Sergi, banyolar, saunalar, termal banyolar ve kaplıcalar 

için mobilya ve aksesuar prototiplerine hayat vermek amacıyla şirketlerle 
birlikte çalışan son derece yetenekli tasarımcıların yaratıcılığı aracılığıyla 
sağlıklı ortamlar için yeni fikirler geliştirmeyi amaçlıyor.
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Architecture for water: Companies will collaborate with prestigious 
architects to develop projects,sharing the theme of cladding of facades 
and reflective architectural elements in the large liquid spaces of Hall 1.

Brand+Stone: This exhibition involves high-end brands in the world 
of furniture interested in developing concepts and prototypes for 
inclusion in their collections thanks to collaboration with companies 
handling materials, processing and machinery to implement works of 
design and/or interior design.

Su için mimari: Şirketler, Hall 1’in geniş sıvı alanlarındaki cephe 
kaplamaları ve yansıtıcı mimari unsurları ele alan projeler geliştirmek 
üzere saygın mimarlarla işbirliği yapacaklar. 

Marka+Taş: Bu sergi, tasarım ve iç mimarlık çalışmalarını hayata 
geçirmek için kullanılan malzeme ve makinelere hâkim şirketlerle 
işbirliği içinde, koleksiyonlarına dâhil etmek üzere konseptler ve 
prototipler geliştirmekle ilgilenen mobilya dünyasının üst düzey 
markalarına yer veriyor.
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Art-Ways: The spaces dedicated to water in the hall will also 
be enhanced by art itineraries involving works by international 
artists, with experience in numerical processing of natural stone in 
collaboration with machinery manufacturers.

Ristorante d’Autore: In adopting the “pavilion” concept, the project 
implemented by ADI Veneto and Trentino Alto Adige Delegation 
highlights water as a natural element to celebrate all its different 
aspects - shape, colour, sound and movement - by interpreting it 
in a way that helps create the objects furnishing the restaurant and 
welcome guests with the movement and sensations of a flowing stream.

Sanat-Tarzları: Salonda suya ayrılmış olan mekânlar, aynı zamanda, 
makine üreticileriyle işbirliği içinde doğal taşların işlenmesinde 
deneyim sahibi uluslararası sanatçılar tarafından yapılan çalışmaların 
yer aldığı sanat güzergâhlarıyla da zenginleştirilecek.

Ristorante d’Autore: ADI Veneto ve Trentino Alto Adige Heyeti 
tarafından hayata geçirilen ve “pavyon” konseptini benimseyen 
proje, restoranı süsleyen ve konukları, akıntının yarattığı hareket ve 
duygularla karşılayan nesneler yaratılmasına yardımcı olacak şekilde 
yorumlamak suretiyle suyu –şekil, renk, ses ve hareket gibi farklı 
yönleriyle– doğal bir unsur olarak öne çıkarıyor.
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As a prestige stage-setting in terms 
of centrality and visibility, The 
Italian Stone Theatre is dedicated to 
Italian exhibitors keen to try their 
hands at creating theme-based works 
in collaboration with international 
architects and designers such as 
Paolo Ulian, Ludovica Roberto 
Palomba, Craig Copeland, Setsu & 
Shinobu Ito, Massimo Iosa Ghini, 
Marco Piva, Kengo Kuma, Patricia 
Urquiola and Benedetta Tagliabue.

Two sectors are involved: 
Stone processing companies and 
companies producing machinery 
and technology - lined up in a 
single exhibition occasion. All 
companies are matched with 
designers and architects who will 
stimulate relational opportunities 
and the ability to transform specially 
designed projects into artefacts and 
prototypes.

The 2018 edition of Marmomac 
is once again being developed with 
the contribution of theMinistry 
for Economic Development 
and in collaboration withICE 
Trade Agencyand Confindustria 
Marmomacchine in the context of 
Special Made in Italy Promotion 
Plan that provides finance dedicated 
to activities focusing on incoming 
operators from abroad (350 
last years from 58 countries) as 
well as the fourth edition of the 
International Stone Summit, the 
world conference dedicated to 
natural stone attended by the main 
international marble associations.

Merkezilik ve görünürlük 
bakımından saygın bir sahne 
olan İtalyan Taş Tiyatrosu, Paolo 
Ulian, Ludovica Roberto Palomba, 
Craig Copeland, Setsu & Shinobu 
Ito, Massimo Iosa Ghini, Marco 
Piva, Kengo Kuma, Patricia 
Urquiola ve Benedetta Tagliabue 
gibi uluslararası mimarlar ve 
tasarımcılarla işbirliği içinde, 
temaya dayalı işler üretmek için 
ellerini kullanmaya hevesli İtalyan 
katılımcılara adanmıştır.

İki sektör bir arada: Taş işleme 
şirketleri ile makine ve teknoloji 
üreten şirketler, aynı fuarda 
yan yana geliyor. Tüm şirketler, 
ilişkisel fırsatları ve özel olarak 
tasarlanmış projeleri yapıtlara 
ve prototiplere dönüştürecek 
yeteneklerini harekete geçirecek 
tasarımcılar ve mimarlarla 
eşleştirildi.

Marmomac’ın 2018 edisyonu, 
bir kez daha, Ekonomik Kalkınma 
Bakanlığı’nın katkıları ve ICE 
Trade Agencyand Confindustria 
Marmomacchine’nin, 
yurtdışından gelen katılımcılara 
(geçtiğimiz yıllarda 58 ülkeden 
350 katılımcı) odaklanan 
etkinliklere ve uluslararası 
mermer derneklerinin katıldığı 
doğal taşa ithaf edilmiş dünya 
çapında bir konferans olan 
Uluslararası Taş Zirvesi’nin 
dördüncü edisyonuna mali destek 
sağlayan İtalya Tanıtım Planı’nın 
Özel Yapım bağlamındaki 
desteğiyle gerçekleştiriliyor. 
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53RD MEETING 53. BULUŞMA

Marmomac is the most important international event 
dedicated to marble, granite, technologies, design and 
training. Now in its 53rd edition, it is scheduled in Verona 
26-29 September 2018. As a platform for the global 
promotion of business and culture related to natural stone, 
Marmomac has always been an innovative workshop 
presenting culture, trends and innovations to visitors 
through exhibitions, projects and experiments developed by 
companies in collaboration with internationally renowned 
architects and designers. 

Marmomac is also synonymous with training thanks to its 
Lectio Magistralis programme, conventions and seminars 
organized in the Exhibition Centre, in addition to initiatives 
focusing on incoming international operators to promote 
research and academic-professional knowledge of stone 
architecture. The breadth and scope of the trade sector 
represented, from products through to technologies and 
design, and the international status of the event – that goes 
far beyond the annual show as such thanks to promotional 
activities in major target countries to highlight a strategic 
field of Made in Italy even for other industrial sectors - 
together with university training, are the reasons why 
Marmomac has become the landmark international event 
for the entire natural stone industry.

Marmomac, mermer, granit, teknoloji, tasarım ve eğitime 
adanmış en önemli uluslararası etkinliktir. Fuarın 53. 
edisyonu, 26-29 Eylül 2018’de Verona’da geçekleştirilecek. 
Doğal taşla ilgili iş ve kültürün küresel tanıtımı için bir 
platform olan Marmomac, uluslararası ölçekte tanınmış 
mimarlar ve tasarımcılarla işbirliği halindeki şirketlerce 
geliştirilen sergiler, projeler ve denemeler aracılığıyla 
ziyaretçilere kültür, trendler ve yeniliklere ilişkin bir 
perspektif sunan yenilikçi bir atölye olmuştur.

Taş mimarisine ilişkin araştırmalarını, akademik ve 
mesleki bilgilerini geliştirmek için gelen uluslararası 
katılımcılara odaklanan inisiyatiflerin yanı sıra sergi 
merkezinde düzenlenen Lectio Magistralis programı, 
kongre ve seminerleri sayesinde Marmomac, eğitimle de eş 
anlamlıdır. Ürünlerden, teknolojiye, tasarıma ve etkinliğin 
uluslararası statüsüne kadar, sergilenen ticaret sektörünün 
genişliği ve kapsamı, etkinliğin uluslararası statüsü  –Made 
in Italy’nin diğer endüstriyel sektörler için olan stratejik 
alanını vurgulamak için yapılan farklı ülkelerdeki tanıtım 
faaliyetleri sayesinde bu durum, söz konusu etkinliğin de 
ötesine taşınıyor– ve bunlara ek olarak üniversite eğitimi, 
Marmomac’ın tüm doğal taş endüstrisi için önemli bir 
uluslararası etkinlik olmasının nedenleridir. 
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NATURAL STONE INDUSTRY 
IS GETTING READY FOR 
VERONA MEETING

DOĞAL TAŞ 
SEKTÖRÜ VERONA 
BULUŞMASINA 
HAZIRLANIYOR

The 53rd international exhibition 
dedicated to marble, technology and 
design is scheduled 26-29 September.

Mermer, teknoloji ve tasarıma ithaf edilen 53. 
uluslararası sergi 26-29 Eylül’de.

Even more international with a focus on Miami and the launch of a network of marble 
ambassadors. Increasingly interactive with a new web portal dedicated to architects. And now 
also more attentive to the world of art alongside designers. These are some of the innovations 
Marmomac will present during the 53rd edition, scheduled at Veronafiere 26-29 September 2018.

Miami’ye daha fazla odaklanılması, mermer elçileri ağının da kurulmasıyla daha da uluslararası. 
Mimarlara yönelik yeni web portalıyla giderek daha interaktif. Ve şimdi, tasarımcıların 
yanında sanatçıları da ağırlıyor… Tüm bunlar, Marmomac’ın 26-29 Eylül 2018’de Verona’da 
gerçekleştirilecek olan 53. edisyonunda yer alacak yeniliklerden bazıları.

The trade fair is the most important global event dedicated to 
marble, granite, processing technologies, applied design and 
training.

In 2017: more than 1,600 exhibiting companies (64% international 
from 56 countries) and almost 68,000 visitors (60% international 
from 147 countries). Its exceptional international profile means 
that Marmomac is the landmark promotional platform for a sector 
involving trade worth more than 18 billion euros on a global scale. 
This is a market where processed products and stone technology Made 
in Italy hold second place in terms of exports - worth more than 3 
billion euros - and the first for quality and added value.

Business opportunities liked with natural stone are as ever at the 
heart of the trade show through product categories that have been 
redefined this year to make them more stringent and rational: marble; 
natural stone; granite; agglomerates and conglomerates; marble 
blocks; unhewn stone and large formats; processing machinery 
and equipment; means of transport and lifting/hoisting; abrasives; 
diamonds; chemicals; services.

Ticaret fuarı, mermer, granit, işleme teknolojileri, uygulamalı 
tasarım ve eğitime adanmış en önemli küresel etkinliktir.

2017’de: %64’ü 56 farklı ülkeden gelen 1600’den fazla katılımcı 
şirket ve %60’ı 147 farklı ülkeden gelen neredeyse 68 bin ziyaretçi. 
Olağanüstü uluslararası profili, Marmomac’ın, küresel ölçekte 18 
milyar avronun üzerinde ticari değere sahip bir sektör için önemli 
bir tanıtım platformu olduğu anlamına geliyor. Bu, İtalya’da yapılan 
işlenmiş ürünlerin ve taş teknolojisinin, ihracat açısından ikinci 
sırada–3 milyar avrodan daha fazla değerde– kalite ve katma değer 
açısındansa birinci sırada olduğu bir pazar.

Doğal taşla sevilen iş fırsatları, daha kesin ve rasyonel hale getirmek 
için bu yıl yeniden tanımlanmış ürün kategorileriyle ticaret fuarının 
tam kalbinde yer alıyor: mermer; doğal taş; granit; aglomeralar ve 
konglomeralar; mermer bloklar; işlenmemiş taş ve geniş formatlar; 
işleme makineleri ve ekipmanları; taşıma ve kaldırma araçları; 
aşındırıcılar; karolar; kimyasal maddeler; hizmetler.
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FAIR PRESIDENT DANESE
 “Marmomac is one of our most important business events,” said 

Maurizio Danese, President of Veronafiere. “Today, it is the absolute 
benchmark for trade fairs in 
this sector worldwide. This is 
demonstrated by the higher 
levels of satisfaction among 
our exhibitors compared to 
competing events and the fact 
that - more than four months 
from the start of the show - 
the exhibition space of more 
than 80,000 square meters for 
Marmomac has already been 
sold out; there is also a waiting 
list of more than 40 companies 
and requests for at least a 
further 1000 square meters, of 
which 90% from international 
companies.”

FUAR BAŞKANI DANESE
“Marmomac en önemli iş etkinliklerimizden biri” diyen Veronafiere 

Başkanı Maurizio Danese şöyle devam etti: “Bugün Verona Fuarı, bu 
sektördeki fuarların dünya çapında mutlak ölçütüdür. Bu durum, 
rakip etkinliklere kıyasla, katılımcılarımızın yüksek seviyedeki 
memnuniyetiyle de ortaya konuyor. Nitekim fuarın başlamasından 
yaklaşık dört ay önce,   Marmomac’ın 80 bin metrekareden fazla bir 
büyüklüğe sahip sergileme alanının tamamı satıldı. Dahası, fazladan 
1000 metrekarelik alan için ricada bulunan ve % 90’ı uluslararası 
nitelikteki 40 şirketten oluşan bir bekleme listesi var.” 

Verona Fuarı Başkanı 
Maurizio Danese
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GOVERNMENT SUPPORT 
This guiding role has also been acknowledged by the Italian Ministry 

of Economic Development since 2015 - with the consequent inclusion 
of Marmomac in the Special Made in Italy Promotion Plan - as a 
strategic trade fair for the promotion of Italy’s natural stone industry.

Within the scope of planned initiatives, collaboration between 
Marmomac, ICE-Italian Trade Agency and Confindustria 
Marmomacchine for incoming activities targeting international 
operators continues for 2018: 300 top buyers will selected, invited and 
hosted in Verona to attend b2b meetings, technical training sessions 
and visits to local companies.

All this is once again joined by the International Stone Summit - the 
world conference involving the world’s leading marble associations.

HÜKÜMET DESTEĞİ 
İtalya’nın doğal taş endüstrisinin tanıtımı için stratejik bir ticaret 

fuarı olarak bu rehberlik rolü –Marmomac’ın, İtalya Tanıtım Planı’nın 
Özel Yapım bölümüne dâhil edilmesiyle– 2015’ten bu yana İtalyan 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanmış durumda.

Planlanan inisiyatifler kapsamında, uluslararası katılımcıları 
hedefleyen faaliyetler için Marmomac, ICE-İtalyan Ticaret Ajansı ve 
Confindustria Marmomacchine arasındaki işbirliği 2018 de sürecek: 
Seçilecek 300 üst düzey alıcı, Verona’ya davet edilerek, şehirde 
konuk edilecek ve b2b toplantılarına, teknik eğitimlere, yerel şirket 
ziyaretlerine katılacaklar.  

Tüm bunlara, bir kez daha, dünyanın önde gelen mermer 
derneklerini içeren dünya çapında bir konferans olan Uluslararası Taş 
Zirvesi de eklenecek. 
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 CEO MANTOVANI
“Internationality is one of the key words for 

understanding the success of Marmomac,” said 
Giovanni Mantovani, CEO & Director General 
of Veronafiere. “We have created a natural stone 
community that can also rely on the events we 
organize in consolidated as well as developing 
markets such as the United States, Brazil, Egypt and 
Morocco. We are keen to strengthen this network this 
year through the creation of Marble Ambassadors 
and thereby spread knowledge and use of stone 
materials, as well as Miami Calling - an initiative 
in partnership with Platform Magazine that seeks to 
analyse real estate opportunities in Florida.”

Other fundamental aspects for developing trade during the show 
are innovation, design and training related to stone and its use.  This 
concept is represented at Marmomac by the exhibitions highlighted 

in The Italian Stone Theatre. This pavilion brings 
together Italian research, experimentation, marble and 
technologies.

The theme for the 2018 edition is Water and Stone. 
This year also sees the debut of an initiative dedicated 
to artists to enhance dialogue between water and stone 
materials in hospitality and well-being contexts.

Another news for 2018 is the show where big brands 
from design and furniture,  work on specific projects 
with marble companies.

Great attention is also dedicated to architects arriving 
in Verona from all over the world. They benefit from 
exclusive training and refresher courses organised by the 

Marmomac Academy, as well as the new web portal ta8ilor-made for 
designers who use marble. This is an increasingly widespread trend 
since 88% of architects visiting the trade fair clearly state that stone will 
be included in their future projects.

CEO MANTOVANI
“Uluslararasılık, Marmomac’ın başarısını anlatan anahtar 

kelimelerden biri” diyen Verona Fuarı CEO’su ve Genel Müdürü 
Giovanni Mantovani şöyle devam etti: “Birleşik Devletler, Brezilya, 
Mısır ve Fas gibi gelişmekte olan ve birleşmiş pazarlarla birlikte 
düzenlediğimiz etkinliklere dayalı bir doğal taş topluluğu oluşturduk. 
Mermer Elçilerinin oluşturulmasıyla bu yıl kurulan bu ağın 
güçlenmesini ve bu sayede taş malzemelere ilişkin bilginin ve 
kullanımın yaygınlaşmasını istiyoruz. Florida’daki emlak fırsatlarını 
araştıran Platform Magazine ile ortaklaşa bir girişim olan Miami 
Calling de bunlardan biri.”

Fuar kapsamında ticaretin gelişmesine dair diğer temel hususlar da, 
taş ve kullanımıyla ilgili yenilikler, tasarım ve eğitimdir. Bu konsept, 
İtalyan Taş Tiyatrosu’nda vurgulanan sergilerle Marmomac’ta temsil 
edilmektedir. Bu pavyon, İtalya’da yapılan araştırmaları, deneyleri ve 

mermer teknolojilerini bir araya getiriyor.
Fuarın 2018 edisyonun teması su ve taş. Bu yıl ayrıca, konukseverlik 

ve sağlık konuları bağlamında su ve taş malzemeleri arasındaki 
diyaloğu geliştirmek için sanatçılara adanmış yeni bir girişim de 
bulunuyor.

2018 için bir başka haber de tasarım ve mobilya sektöründen 
büyük markaların, mermer şirketleriyle özel projeler üzerinde çalıştığı 
bir gösterinin olacak olması.

Dünyanın her yerinden Verona’ya gelen mimarlara da büyük 
ilgi gösteriliyor. Mimarlar, Marmomac Akademisi tarafından 
düzenlenen özel eğitim ve tazeleme kurslarının yanı sıra mermer 
kullanan tasarımcılara özel hazırlanmış yeni web portalından da 
faydalanabilecekler. Ticaret fuarını ziyaret eden mimarların% 88’inin 
gelecekteki projelerinde doğal taş kullanacaklarını açıkça belirtmeleri, 
bu eğilimin giderek yaygınlaştığını gösteriyor.  

Verona Fuarı CEO'su ve 
Genel Müdürü Giovanni 
Mantovani
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