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Marmomac 2019 at Veronafiere: 

Marmomac 2019 Veronafiere’de: 

The natural stone business is 
increasingly digital and international

Doğal taş ticareti daha 
dijital ve daha uluslararası 

The 54th international natural stone, technology and design 
exhibition is scheduled 25-28 September

B2b meetings targeted by segment and type of use of natural 
stone materials, an educational project for interior designers, 
expanding digital developments and the international promotion 
network. These are some of the new features in the line-up for 
Marmomac 2019, scheduled at Veronafiere 25-28 September.

The 54th edition of the world›s most important exhibition dedicated 
to marble, granite, processing technologies, applied design and training 
was presented yesterday in Milan by the President and the CEO of 
Veronafiere, respectively Maurizio Danese and Giovanni Mantovani, 
Stefano Ghirardi, president of PNA (the Authentic Natural Stone 
Network) and Raffaello Galiotto, designer and curator of Hall 1 together 
with Vincenzo Pavan. Journalist Giorgio Tartaro acted as moderator.

54. uluslararası doğal taş, teknoloji ve tasarım sergisinin 25-28 
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İç mimarlar için bir eğitim projesi olan, doğal taş malzemelerin 
segmentine ve kullanım tipine göre yapılan işten işe toplantılarında, dijital 
gelişmelerin ve uluslararası tanıtım ağının yaygınlaştırılması hedefleniyor. 
Bunlar, 25-28 Eylül tarihleri arasında Veronafiere’de gerçekleşecek 
Marmomac 2019 programındaki yeni özelliklerden bazıları.

Mermer, granit, işleme teknolojileri, uygulamalı tasarım ve eğitim 
konularına adanmış dünyanın en önemli sergisinin 54.sü dün 
Milano’da, Gazeteci Giorgio Tartaro moderatörlüğünde, Başkan 
Maurizio Danese, Veronafiere CEO’su Giovanni Mantovani,  PNA 
(Özgün Doğal Taş Ağı) Başkanı Stefano Ghirardi,  Salon 1’in 
tasarımcısı ve küratörü Raffaello Galiotto ve Vincenzo Pavan 
tarafından sunuldu. 



FUARLAR

This natural stone chain in 2018 saw trade of than 18 billion 
interchanges globally; Italian industry ranks in the forefront as regards 
added value of production, worth more than 4 billion euros last year 
(73% thanks to exports*).

Marmomac enjoys a high international profile, as confirmed by 
figures for the 2018 edition: 62% of the 1,616 exhibiting companies and 
68,000 operators were international, from 150 countries world-wide. 
This result is also the outcome of collaboration with ICE-Italian Trade 
Agency, Confindustria Marmomacchine and the Veneto Region as 
regards international buyers.

“Marmomac is now the landmark meeting platform for 
international natural stone system professionals, where Italy plays a 
leading role,” said Maurizio Danese, President of Veronafiere.   
“Veronafiere’s goal is to consolidate the leadership of this brand 
thanks to the guidelines in the new business plan through to 2022 
which envisages investments of 105 million euros that also focus on 
the growth of our most successful formats.”

Business opportunities involving natural stone remain at the heart 
of the event and its product categories:marble, natural stone, granite, 
agglomerates and conglomerates, marble blocks, unhewn stone 
and large formats, processing machinery and equipment, means of 
transport and lifting, abrasives, diamond-cutting systems, chemical 
products and services.

2018’deki bu doğal taş zincir, dünya genelinde 18 milyardan 
fazla ticarete tanıklık etti; İtalya endüstrisi, üretimin katma değeri 
bakımından geçen yıl 4 milyar avrodan fazla değerle ön sırada yer 
alıyor. (ihracat sayesinde yüzde 73 *Kaynak)

Marmomac, 2018 yılı için verilen rakamlarla onaylandığı gibi 
uluslararası bir profile sahip… Bin 616 sergi katılımcısı şirketin 
yüzde 62’si ve dünya çapında 150 ülkeden sergiye katılan 68 bin 
operatör yabancılardan oluşuyor. Bu sonuç aynı zamanda uluslararası 
alıcılar açısından ICE-İtalyan Ticaret Ajansı, Confindustria 
Marmomacchine ve Veneto Bölgesi ile işbirliğinin bir sonucu.

Veronafiere Başkanı Maurizio Danese, “Marmomac şimdi İtalya’nın 
öncü bir rol oynadığı uluslararası doğal taş sistem profesyonelleri için 
buluşma noktası olan bir platform” dedi. “En başarılı formatlarımızın 
büyümesine de odaklanan 105 milyon Euro tutarındaki yatırımları 
öngören 2022 yılına kadar  olan süreyi kapsayan plan çerçevesinde 
ortaya koyulan yeni iş dünyasının ilkeleri sayesinde Veronafiere’nin 
hedefi, bu markanın liderliğini pekiştirmektir”diye konuştu.

Doğal taşı içeren iş fırsatları etkinliğin ve ürün kategorilerinin 
merkezinde kalmaya devam ediyor. Bu kategoriler: mermer, doğal taş, 
granit, aglomera ve konglomeratlar, mermer bloklar, kesilmemiş taş 
ve büyük ebatlı, işleme makineleri ve ekipmanları, taşıma ve kaldırma 
araçları, aşındırıcılar, elmas kesme sistemleri, kimyasal ürün ve 
hizmetler.
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With the aim of being an increasingly effective business 
tool, Marmomac 2019 will hold b2b meetings  with 
a “speed dating” format; following the geographical 
focus in 2018, this year will highlight applications in 
three areas (luxury/slabs/tools), each with specific 
targets (architects/distributors/marble operators and 
installation technicians) from countries including United 
States, Canada, United Kingdom, Russia, China, South 
Africa, Australia, Germany, Mozambique, Turkey and Iran.  

“Internationality is one of Marmomac’s development 
assets,” said Giovanni Mantovani, CEO of 
Veronafiere. “Starting from the event in Verona, we have 
since created a global community linked with natural stone 
products that today boasts roots in the United States with 
StoneExpo and Brazil thanks to Vitória and Cachoeiro Stone 
Fair. This is a continually expanding network which we 
are now also keen to test even in Asian markets, with new 
initiatives in Shanghai and Beijing.”

Giderek daha etkili bir iş aracı olmak amacıyla, Marmomac 
2019’da, “hızlı buluşma” biçiminde işten işe toplantıları 
düzenlenecek; 2018’deki coğrafi odağı takiben bu sene de, 
her biri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik 
Krallık, Rusya, Çin, Güney Afrika, Avustralya, Almanya, 
Mozambik, Türkiye ve İran gibi ülkelerden gelen katılımcıları  
(mimarlar / distribütörler / mermer operatörleri ve kurulum 
teknisyenleri) hedefleyen üç alanda (lüks / levha / aletler) 
yapılan uygulamalar vurgulanacak. 

Veronafiere CEO’su Giovanni Mantovani da şunları 
kaydetti;

“Uluslararasılık, Marmomac’ın kalkınma varlıklarından 
biridir. Verona’daki etkinlikten yola çıkarak, o zamandan 
beri Brezilya Vitória ve Cachoeiro Taş Fuarı sayesinde 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki köklerini StoneExpo 
ile birleştiren doğal taş ürünleri ile bağlantılı küresel bir 
topluluk yarattık. Bu, şu anda Şanghay ve Pekin’de yeni 
girişimlerle Asya pazarlarında bile test etmeye istekli 
olduğumuz sürekli genişleyen bir ağ.”



FUARLAR

The trade growth of the exhibition relies on fundamental aspects 
such as innovation, design and training. This concept is represented at 
Marmomac by the exhibitions highlighted in Hall 1 The Italian Stone 
Theatre, that brings together Italian research, experimentation, natural 
stone and technology.

The theme for the 2019 edition is Naturality - 
the naturalness of stone in its purest aspect which 
enhances uniqueness and geodiversity, as emphasized by 
the green scenario alluding to the link between plant and mineral 
worlds.

A concept also backed up reaffirmed by Marmomac through its 
membership of Rete PNA (Pietra Naturale autentica - Authentic 
Natural Stone) to promote truly natural stone products.

Serginin ticari büyümesi, inovasyon, tasarım ve eğitim gibi temel 
konulara dayanıyor. Bu konsept Marmomac’ta, İtalyan araştırmalarını, 
deneylerini, doğal taşı ve teknolojiyi bir araya getiren 1. Salon İtalyan 
Taş Tiyatrosu’nda vurgulanan sergilerle temsil ediliyor.

2019 yılı için tema; Doğallık- bitki ve mineral dünyaları arasındaki 
bağlantıya değinen yeşil senaryo tarafından vurgulandığı gibi, 

benzersizliği ve coğrafi çeşitliliği artıran en saf yönüyle taşın 
doğallığı…

Bu konsept aynı zamanda Marmomac tarafından, gerçek doğal taş 
ürünlerini tanıtmak için Rete PNA (Pietra Naturale autentica – 
Özgün Doğal Taş) üyeliğiyle destekleniyor.
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Followings its debut in 2018, The Italian Stone 
Theatre welcomes back Brand & Stone 2.0, the exhibition 
where major furniture and design brands (Antonio Lupi, Aston 
Martin, Baxter, Casamania, Horm and Tonino Lamborghini Casa) 
create specific projects for companies in the natural stone sector.

The Art Ways event also returns, where five artists experiment with 
computer numerical stone processing technologies to produce works 
of art. The concept of hortus conclusus is taken up in Lithic Garden, 
with the development of five settings providing a cross-section view of 
the interior of a stone garden, while Natural Things seeks to rediscover 
the relationship between man and nature through eight new design 
projects. The hall is also complemented by the Ristorante d’Autore, 
dedicated to gastronomic excellence in a setting that recalls rocky 
landscapes, and the Wine Bar.

The Young Stone Project is an event dedicated to young students and 
researchers. It brings together stone material prototypes developed by 
six universities (Bari, Bologna, Pescara, Rome, Venice and Verona) and 
the Sant’Ambrogio di Valpolicella School of Marble.

Special emphasis is also given to architects. The Marmomac 
Academy organises specific training and refresher courses that this year 
also focus on the world of interior designers. One of the innovations 
at this edition of Marmomac is an educational project focusing in 
particular on interior designers who, thanks to a course arranged into 
three workshops, can investigate the features of natural stone products 
in order to propose this material more effectively among end customers.  

2018’de ilkine ev sahipliği yapan İtalyan Taş Tiyatrosu, Antonio Lupi, 
Aston Martin, Baxter, Casamania, Horm ve Tonino Lamborghini 
Casa gibi büyük mobilya ve tasarım markalarının doğal taş 
sektöründeki şirketlere özel projeler oluşturduğu bir sergi olan Brand 
& Stone 2.0’ı [Marka ve Taş 2.0] tekrar ağırlıyor. 

Ayrıca, beş sanatçının sanat eseri üretmek için bilgisayarlı sayısal 
taş işleme teknolojilerini denedikleri Art Ways etkinliği de geri 
döndü. Hortus conclusus konsepti, bir taş bahçenin kesitini gösteren 
beş ortamın geliştirilmesiyle Lithic Garden’da ele alınırken, Natural 
Things, sekiz yeni tasarım projesi ile insan ve doğa arasındaki ilişkiyi 
yeniden keşfetmeye çalışıyor. Salon aynı zamanda kayalık manzaraları 
andıran bir ortamda gastronomik mükemmelliğe adanmış Ristorante 
d’Autore ve Wine Bar ile tamamlanıyor. 

Genç Taş Projesi, genç öğrencilere ve araştırmacılara adanmış bir 
etkinlik. Altı üniversite (Bari, Bologna, Pescara, Roma, Venedik ve 
Verona) ve Sant’Ambrogio di Valpolicella Mermer Okulu tarafından 
geliştirilen taş malzeme prototiplerini bir araya getiriyor.

Mimarlara da özel bir vurgunun yapıldığı Marmomac Akademisi, 
bu sene, iç mimar dünyasına odaklanan özel eğitim ve tazeleme 
kursları da düzenliyor. Marmomac’ın bu seneki yeniliklerden bir 
diğeri de, özellikle üç atölye çalışmasından oluşan kurs sayesinde, bu 
malzemeyi son kullanıcılara daha etkin bir şekilde sunmak için doğal 
taş ürünlerinin özelliklerini araştıran iç mimarlara odaklanan eğitim 
projesi.
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Marmomac 2019 is even more digital, in a context of supporting 
business as well as continually expansion and diffusion of natural 
stone culture. First of all, a new App integrates with the geolocation 
system in all exhibition halls so that visitors can 
save their favourite exhibitors, voice and text 
memos, as well swap digital business cards.

B2in  is an online platform for matching 
supply and demand where Italian and 
international companies and buyers have 
the chance to meet each other, organize 
appointments on stands and manage daily 
agendas.

The online catalogue of exhibitors 
is increasingly interactive with 
impressive content. Marmomac Plus 
+people+products+projects this year focuses 
even more on telling company stories and their 
project portfolios.

Lastly, Marmomac also welcomes back two 
awards: the Icon Award identifies the work 
displayed in The Italian Stone Theatre that 
will be used as the image for the 2020 promotional campaign, while 
the Best Communicator Award acknowledges the care and originality 
that exhibiting companies dedicate to their stand fittings. 

***(Data source: Confindustria Marmomacchine Research Centre 
and 30th World Stone Report edited by Carlo Montani and published 
by Aldus)

Doğal taş kültürünün sürekli genişlemesi ve yayılmasının yanı 
sıra işletme sürecini de destekleme bakımından,  Marmomac 2019 
artık daha dijital. Her şeyden önce, tüm sergi salonlarında coğrafi 

konumlama sistemiyle bütünleşen yeni bir uygulama 
sayesinde ziyaretçiler, beğendikleri katılımcıları 
kaydedebiliyor, sesli ve yazılı notlar alabiliyor ve hatta 
dijital kartvizit değişimi yapabiliyorlar.

B2in ise İtalyan ve uluslararası şirketler ile alıcıların 
birbirleriyle tanışma, stantlarda randevu alma ve 
günlük ajandaları yönetme olanağına sahip olduğu 
arz ve talebi karşılamak için oluşturulmuş çevrimiçi 
bir platform.

Fuara katılanların yer aldığı çevrimiçi katılımcı 
kataloğu, etkileyici içeriğiyle daha da etkileşimli 
hale gelmiş durumda. Marmomac Plus 
+insanlar+ürünler+projeler, bu yıl şirket hikâyeleri 
ve proje portföylerini anlatmaya daha da fazla 
odaklanıyor.

Son olarak Marmomac, iki ayrı ödüle de ev 
sahipliği yapıyor. Bunlardan İkon Ödülü, 2020 
tanıtım kampanyasının imgesi olacak İtalyan Taş 

Tiyatrosu’nda sergilenen çalışmaya verilecekken; En İyi İletişimci 
Ödülü, stant açan firmaların stant donatılarına gösterdikleri özeni ve 
bu stantların özgünlüğünü vurguluyor.

*Kaynak: Confindustria Marmomacchine Araştırma Merkezi ve Carlo 
Montani tarafından hazırlanan, Aldus tarafından yayınlanan ve 30. 
Dünya Taş Raporu.
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İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), dünya 
doğal taşının önemli ülkelerinden İtalya’da yerini alıyor.  
Marmomac Fuarı’na (25-28 Eylül) 133 Türk markasının 
katılım gösterdiklerini dile getiren İMİB Başkanı Aydın 

Dinçer, Turkish Stones marka algısını arttırmak için dört gün 
boyunca temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Istanbul Mineral Exporters’ 
Association (IMIB) takes its 

place in Italy, one of the important 
countries of the world natural 

stone. Stating that 133 Turkish brands 
participated in Marmomac Fair (25-28 

September), IMIB President Aydın Dinçer 
noted that they would make contacts for four 

days to increase the perception of the Turkish 
Stones brand.

FAIRS

‘TURKISH STONES’
in Italy!
‘TURKISH 
STONES’ 
İtalya’da!
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ITALY, AN IMPORTANT MARKET
Noting that by being 

one of the important 
natural stone exporters, 
Italy seems to be a 
competitor, but it is in 
fact an important market, 
IMIB President made 
the following remarks: 
“Marmomac Natural 
Stone Fair is one of 
the most important 
organizations in the 
world. The fair, which 
has been organized for 54 years, can open the doors of many countries 
at the same time, if used correctly. We will benefit from the fair in 
the best way to introduce the Turkish stone to the Italian market 
and to the brands coming from many countries of the world and to 
show the richness of color and pattern we have. We will make one-
to-one contacts to create new connections and expand the scope of 
our existing connections. We will also give our Turkish Stones bags 
to all visitors at the exhibition hall and will develop our contacts by 
directing the visitors to Turkish stand and making presentations.”

“INTRODUCTION OF PRODUCT GROUPS”  
Pointing out that being both the sector and the union, they attach 

great importance to the fair, Dinçer continued his words as follows: 
“Marmomac Fair is one of the leading fairs in the world and it is 
very suitable for us to have an organization where the design aspect 
of the business is at the forefront. With this perspective, as the sector 
representatives at the fair which has been held for 54 years; we will 
exhibit decorative products such as marble, granite, travertine tiles, 
slabs and curbs and mosaics and machinery/equipment.”

To expand its 2 billion USD trade volume, Turkey being one of 
the world’s most important natural stone exporters takes place at 
Verona Marmomac Fair, hosted by Istanbul Mineral Exporters’ 

Association (IMIB). Turkey, making its national participation under 
the umbrella of IMIB to the Marmomac 2019 which is held in Italy 
for the 54th time this year, has over 80 different types of marble in over 
650colors and patterns. Turkey also has a variety close to 150 in natural 
stones such as travertine, limestone and granite.

Saying that they participated at the Marmomac 2019 Natural Stone 
Fair which will be held between 25th and 28th September 2019 with 
the hosting of Istanbul Mineral Exporters’ Association, Aydın Dinçer, 
the President of IMIB also stated that 50 of 133 Turkish brands are 
national participants and 83 of them are individual participants. 
Stating that Marmomac 2019 Natural Stone Fair is very important 
for introducing Turkish natural stone, showing examples of usage in 
design and making new collaborations, Dinçer said that they will hold 
contacts for four days to increase Turkish Stones brand perception.

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 
2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, Verona Marmomac 

Fuarı’nda yerini alıyor. İtalya’da düzenlenen ve bu yıl 54. kez kapılarını 
açan Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na İMİB çatısı altında milli 
katılım sağlayan Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin 
üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı 
ve granitte de 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip. 

Bu yıl 25– 28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 
“Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”na İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği ev sahipliğinde milli katılım gösterdiklerini dile getiren İMİB 
Başkanı Aydın Dinçer,  133 Türk markasından 50 tanesinin milli 
katılımcı, 83’ünün ise bireysel katılımcı statüsünde bulunduğunu 
ifade etti. Türk doğal taşını tanıtmak, tasarımda kullanım örneklerini 
göstermek ve yeni işbirlikleri yakalamak için Marmomac 2019 Doğal 
Taş Fuarı’nın son derece önemli olduğunu söyleyen Dinçer, Turkish 
Stones marka algısını arttırmak için dört gün boyunca temaslarda 
bulunacaklarını anlattı. 

İTALYA ÖNEMLİ PAZAR
Önemli doğal taş ihracatçılarından biri olduğu için İtalya’nın 

rakip gibi görünse de aslında önemli bir pazar olduğunu kaydeden 
İMİB Başkanı Dinçer şunları söyledi; “ Marmomac Doğal Taş 
Fuarı, dünyanın önemli organizasyonlarından biri. 54 yıldır 
düzenlenen fuar, aynı anda pek çok ülkenin kapısını size açabilir, 
eğer doğru kullanılırsa. Türk taşını hem İtalyan pazarına hem 
de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, 
sahip olduğunuz renk ve desen zenginliğini göstermek için fuarı 
en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni bağlantılar oluşturmak, 
var olan bağlantılarımızın kapsamını genişletmek için birebir 
temaslarda bulunacağız. Ayrıca Turkish Stones çantalarımızı fuar 
girişinde bütün ziyaretçilere verip, Türkiye holüne yönlendirerek 
yapacağımız sunumlarla bağlantılarımızı geliştireceğiz.” 

“ÜRÜN GRUPLARININ TANITIMINI”  
Sektör ve birlik olarak fuarı fazlasıyla önemsediklerine işaret eden 

Dinçer sözlerine şöyle devam etti; “Marmomac Fuarı, dünyanın 
lider fuarlarından biri olduğu gibi, işin tasarım yönünün ön planda 
olduğu bir organizasyon olması da bizim amacımıza son derece 
uygun. Bu bakış açısıyla da 54 yıldır düzenlenen fuarda sektör 
temsilcileri olarak; mermer, granit, traverten fayans, plaka ve 
bordürler ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları 
sergileyeceğiz.” 
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