
HIGHTEX 2022 KATILIMCILARI 
Hem Yatırım Yaptı, Hem Yeni 

Ürünlerini Tanıttı
Türkiye’de konusunda ilk ve tek fuar olma özelliğini taşıyan HIGHTEX 2022 Fuarı; dünyanın lider teknik tekstil 

ve nonwoven üreticilerini 5 gün boyunca İstanbul’da ağırladı. Nonwoven ürünlerin üretiminde kullanılan 
hammaddelerin ve son teknolojilerin sergilendiği fuara katılan firmalar; hem teknoloji yatırımı yaptı hem de yeni 

ürünlerini tanıttı.
 

Nonwoven kumaş üretiminde dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer alan Türkiye, özellikle pandeminin en 
yoğun olduğu dönemde, koruyucu ürünlerde rüştünü ispatlamıştı. Tüm dünyada koruyucu ürünlere talep artınca, 

Türkiye bu alandaki birikimini ve gücünü göstererek nonwoven kumaş tedarikinin merkezi haline gelmişti. 
Talepleri karşılayabilmek için kapasitelerini arttırmak isteyen nonwoven üreticileri, sektörün global oyuncuları 
ile bir araya gelmek, teknoloji yatırımı yapmak ve geliştirdikleri en yeni ürünlerini tanıtmak için HIGHTEX 2022 

Fuarı’nı bekliyordu.
 

Pandemi nedeniyle verilen 3 yıllık aranın ardından müşterileriyle yüz yüze iletişimin tadını çıkaran firmalar, çok 
sayıda yeni iş birliğine imza attı. Stantları fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan HIGHTEX 2022 

katılımcıları, fuardan memnun ayrıldı.
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“ITM ve HIGHTEX 2022 dünyanın önemli 
fuarları arasında yer alıyor. HIGHTEX 2022 
Fuarı bize pandemi döneminden sonra 
müşterilerimizle tekrar bir araya gelme imkânı 
sundu. Fuarda DiloTemafa serisinden tüm 
ekipmanlarımızı tanıttık.”

“Yurt dışına ihracat yapmak amacıyla 
HIGHTEX 2022 Fuarı’na katıldık. Fuardan 
beklentimiz ürün çeşitliliğimizin daha 
fazla müşteri tarafından görülebilmesiydi. 
Daha fuarın ilk gününden itibaren yabancı 
firmalardan gelenler talepler bizleri gayet 
memnun etti.” 

“Yalnızca Türkiye’den değil, tüm Ortadoğu 
ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerimiz 
oldu. HIGHTEX 2022 ile yeni müşterilere 
ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm dünyadan 
görüştüğümüz birçok firma oldu, fuardan 
güzel iş birlikleri ile ayrıldık.”

“ITM ve HIGHTEX 2022 Fuarları, 
pandemi nedeniyle verilen zorunlu 
arada oluşan zararların kapatılması için 
fırsat oldu. HIGHTEX Fuarı ilk günden 
beklentilerimizi karşıladı. Afrika ve Doğu 
Avrupa ülkelerinden yoğun ziyaretçilerimizi 
ağırladık.”



Ender Hazar 
Ender Nonwovens Yönetim Kurulu Başkanı

“ITM ve HIGHTEX fuarlarında birçok firma 
dünya lansmanlarını yapma imkânı buldu. 
HIGHTEX 2022 Fuarı beklentimizi karşıladı. 
Yurt dışından hem katılımcı hem ziyaretçi 
sayısı oldukça fazlaydı. Fuarda sergilediğimiz 
ürünlere yoğun bir talep oldu.”

Murat Göktepe 
SRY Teknik Genel Müdürü

“Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60-70’i yabancıydı. 
Bu gösteriyor ki; HIGHTEX Fuarı uluslararası bir 
organizasyon haline geldi. Gelen ziyaretçiler 
gerçekten kendi alanlarında son derece ilgili 
ve yeni projeler üzerine kafa yormuş firma 
yöneticileriydi.”

Mehdi Jenabinaeini 
World Flex Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Müdürü 

“HIGHTEX 2022 Fuarı’nda çok farklı ülkelerden 
ziyaretçi ağırladık. Fuar süresince birçok sözleşme 
yaptık. Ayrıca geçmişte bazı problemler 
yaşadığımız eski müşterimizle tekrar bir araya 
gelip görüşme ve yeni müşterilerle tanışma fırsatı 
elde ettik.” 

Luca Zanardi 
SICAM Satış ve Tedarik Zinciri Yönetimi Başkanı

“3 yılın ardından HIGHTEX 2022 Fuarı’nda 
müşterilerimizle yeniden yüz yüze 
görüşmeler yapmanın mutluluğunu yaşadık. 
Yeni ürünlerimizin tanıtımını yaptık. Fuarın ilk 
gününden itibaren çok iyi bağlantılar kurduk 
ve uzun vadeli iş birliği olanakları yakaladık.” 

Esra Sevinç 
Al Nonwoven Türkiye Mümessili Şen-Mak Yetkilisi

“HIGHTEX nonwoven konusunda 
Türkiye’de yapılan tek, dünyadaki en 
önemli fuarlardan biri. Fuarın katılımcıları; 
gerçekten merak eden, araştıran ve 
sektördeki yenilikleri görmek isteyen 
kişilerden oluşuyor. Fuara ve ürünlerimize 
ilgi beklentimizin üzerinde oldu.”

Fong’s Bölge Satış MüdürüChristian Krause 
Apex Nonwoven Genel Müdürü

“HIGHTEX 2022 Fuarı sayesinde sektördeki 
birçok yeniliği yerinde görme fırsatı 
yakaladık. Firmalar için fuar oldukça verimli 
geçti. Eski müşterilerimizin yanına yenilerini 
de ekledik. Fuar süresince yeni iş birliklerine 
imza attığımız için oldukça mutluyuz.” 

Taoufik Soudri 
Ramina Satış Mühendisi

“Pandemi nedeniyle verilen 3 yıllık aranın 
ardından arkadaşlarımızı, tedarikçilerimizi, 
müşterilerimizi ve pazardaki iş ortaklarımızı 
HIGHTEX 2022 Fuarı’nda ağırlamaktan 
mutluluk duyduk. Açıkçası daha az müşteri 
bekliyorduk. Ancak çok fazla ziyaretçimizi 
ağırladık.”

N. Cüneyt Cantürk 
Eurofiber Genel Müdürü 

“4 yıl aradan sonra HIGHTEX 2022 Fuarı’nda 
sektör temsilcileriyle yeniden bir araya 
gelmek hem bizim hem müşterilerimiz için 
güzel bir başlangıç oldu. Fuardan sonra 
iş potansiyelimizin giderek artacağını 
düşünüyorum.”

E. Anıl Kırhallı 
Kansan İş Geliştirme Müdürü  

“HIGHTEX 2022 Fuarı’nda gelişmiş 
malzeme işleme teknolojilerimizi yerel 
ve uluslararası pazara tanıttık. HIGHTEX 
2022 sektörden birçok katılımcı firmaya 
ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptığından 
teknolojilerimizi tanıtmamız açısından 
oldukça önemli bir organizasyon.” 

Cem Dipçin 
Emtec Türkiye Temsilcisi 

“Ürettiğimiz kalite kontrol cihazlarını 
piyasayla buluşturmak için uzun 
zamandır HIGHTEX 2022 Fuarı’nı 
bekliyorduk. Fuar firmamız açısından 
oldukça verimli geçti. Tekstil sektöründe 
bir ilk olan makinemiz fuarda çok büyük 
talep gördü.”




