logitrans 2016 katılımcı görüşleri

Ahmet Ogeday Olcayto, İş Geliştirme Yöneticisi, Assan Lojistik, Türkiye
Bu yıl ilk defa katıldığımız logitrans fuarından genel olarak memnun kaldık. Kendi adımıza ilişki
geliştirme, sektörle farkındalık anlamında fayda gördük.
Sefa Efe Ergin, Pazarlama Müdürü, GÖK-BORA Lojistik, Türkiye
logitrans’tan beklentimiz potansiyel müşteri ve tedarikçiler ile tanışmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz
için logitrans’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sektör temsilcileriyle birlikte aynı havayı solumak ve
yenilikleri görmek açısından çok iyiydi. Önümüzdeki yıl tekrar fuarda yer alacağımızı düşünüyorum.
Kamil Asan, Genel Müdür, Samsun Lojistik, Türkiye
logitrans 2016’ya bu yıl 2.kez katılım gösteriyoruz. Bu yıl da yine önceki gibi organizasyondan çok
memnun kaldık.
Can Aydolun, Lojistik Terminal ve CFS Yöneticisi, Nemport Lojistik, Türkiye
Gayet başarılı bir fuar. Sektörel anlamda firmamızın pazarlaması ve farklı müşterilere ulaşabilme
imkanları yaratması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.
Banu Kuray, Network & Pazarlama İletişim Koordinatörü, Arkas Lojistik, Türkiye
Bu fuar sektörümüzün buluşma noktası olmuş durumda. Sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların ve
profesyonellerin fuarı desteklemesini ve katılımını istiyoruz. Arkas Lojistik olarak 3 yıldır katılıyoruz.
Kazanımlarımızdan memnunuz ve ileriki yıllarda katılımımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.
Arif Özer Özsan, İş Geliştirme Müdürü, TRANSORIENT International Forwarding & ECS- European
Containers Services, Türkiye
logitrans’a ikinci kez katıldık ve gelecek yıllarda da katılım sağlayacağız. Burada iş ortaklarımız,
müşterilerimiz ve mükemmel ziyaretçiler ile aynı çatı altında buluşuyoruz. logitrans, lojistik ve taşıma
endüstrisinin tüm oyuncuları için inanılmaz bir platform oluşturuyor ve giderek artan niteliği ile bizi
son derece tatmin ediyor. 2017’yi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hasan Hatipoğlu, Lufthansa Cargo Türkiye Genel Müdürü, Türkiye
logitrans 2016 yine başarı sergiledi. Her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin nicelik ve niteliğinden çok
memnun kalıyoruz ve hava kargo endüstrisinin temsilcileri ile bir araya geldiğimiz için memnun
oluyoruz. 2017 yılında yeniden birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Prof. Dr. Stefan Iskan, Ludwigshafen am Rhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi,
Almanya
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin kökleri çok eskilere dayanıyor. Türk-Alman lojistik endüstrisini
bir araya getirmek için logitrans fuarı ideal bir platform.
Prof. Thomas Wimmer, BVL International (Alman Lojistik Konfederasyonu) Yönetim Kurulu
Başkanı, Almanya
Bugünün ziyaretçileri fuarda sadece katılımcılar ile tanışmak değil aynı zamanda yeni ürünler ve
yenilikçi hizmetler ile ilgili bilgi almak istiyorlar. Eğitim ve bilgi paylaşımı her geçen gün daha fazla role
sahip olurken bu rol logitrans tarafından mükemmel şekilde yerine getiriliyor.
Håkan Fagerström, Kargo Hizmetleri Direktörü, Tallink, Estonya
Türkiye bizler için oldukça cazip ve biz de burada yeni iş potansiyeli arayışı içerisindeyiz. logitrans’ın
sonuçlarından tatmin olduk ve yeni bağlantılar kurarak bilinirliğimizi arttırdık.
Anthony Petillon, Strateji ve Gelişim Birimi Müdürü, Calais (Kale) Limanı, Fransa
logitrans, Türk müşterilerimiz için yeni hizmetlerimizi ve intermodal çözümlerimizi sunmak için doğru
yer olduğunu kanıtladı. logitrans’ı seçme sebebimiz, sektörün temel oyuncularının katılımcı veya
ziyaretçi olarak burada bulunması.
Tamer Kılıç, İdari Direktör, Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye
logitrans gerçek bir B2B fuardır. Burada yeni müşterilerle tanışıp yeni işler için platform
oluşturuyoruz.
Audrey Schneider, Pazarlama Bölümü Başkanı, Toulon Körfezi Limanları, Fransa
Logitrans, yüksek nitelikte profesyonel ziyaretçiye sahip çok iyi bir ihtisas fuarıdır. Önümüzdeki yıl da
katılımcı olarak gelmek istiyoruz.

