Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı 2017’ye ait Katılımcı Görüşleri
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Turkish Cargo olarak, bu yıl 11. kez düzenlenen logitrans Fuarı’na 9. kez katılmaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin lojistikte coğrafi olarak dünyanın merkezindeki konumu ve 4
saatlik uçuş mesafesinde dünya GDP’sinin yüzde 40’ına ulaşabilmesi, ülkemizdeki bu tip etkinliklerin
düzenlenmesini ve sektörel olarak desteklenmesini daha anlamlı kılmaktadır. Hava Kargo özelinde de
katılımcı ve ziyaretçi profili her geçen sene genişleyen bu etkinlik, Türkiye’nin bu alanda ne kadar
geliştiğini de açıkça belli etmektedir. Açılacak 3. havalimanı ve altyapı yatırımlarının bitirilmesi ile
ileride uluslararası düzeydeki sayılı lojistik etkinliği arasında olmasını beklediğimiz logitrans’a bayrak
taşıyıcı hava kargo markası olarak destek vermeye devam edeceğiz.
Kamil Asan, Genel Koordinatör, Samsun Lojistik, Türkiye
Gayet başarılı bir fuar. Bu fuar sektörün buluşma noktası olmuş durumda. Burada iş ortaklarımız ve
ziyaretçiler ile aynı çatı altında bulunmaktan mutluyuz. Önümüzdeki yıl tekrar fuarda yer almayı
düşünüyoruz.
Hasan Hatipoğlu, Bölge Direktörü, Lufthansa Cargo, Türkiye
2016 senesinde başlayıp 2017 senesine yansıyan jeopolitik ve ekonomik sorunlara rağmen yine
özellikle ziyaretçi yoğunluğu açısından çok verimli bir fuar süreci yaşadık. Sektörün yegane fuarı olan
logitrans’ın devamlılığında organizatör olsun, katılımcı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Erkan Durdağı, Şirket Ortağı, Xinerji Technologies, Türkiye
logitrans; ülke lojistik sektörünün buluşma noktası ve sektörün kendini ifade edebildiği platformdur.
Arif Özer Özsan, Satış ve Pazarlama Müdürü, Transorient International Forwarding Inc., Türkiye
logitrans Fuarı’na üst üste 3. kez katılım sağlıyoruz ve 2018 senesinde de yine katılım sağlayacağız.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yurtdışı acentelerimiz ile aynı anda
görüşebilmekten çok memnunuz. Bu bizlere vakit ve aynı zamanda para yönünden de kazançlar
sağlıyor. Bu ortak platformu bizlere sağladığı için logitrans’a teşekkür ediyoruz.
Erdal Kılıç, Genel Müdür, Soft Bilgi İşlem, Türkiye
logitrans’ın her yıl çıtayı daha da yukarıya çıkararak sektörle birlikte gelişip güçlendiğini görmek bizleri
memnun ediyor ve gururlandırıyor.
Gökalp Çak, Başkan Yardımcısı, Netlog Logistics, Türkiye
logitrans, her yıl artan oranda gelişim göstermektedir. Türkiye’de lojistik sektörünün istenen noktaya
gelmesinde bu tür fuar ve etkinliklerin önemli bir işlevi olduğuna canı gönülden inanmaktayız.

Şenol Taş, Genel Müdür Yardımcısı, Sarp Intermodal, Türkiye
Son 2 yıldır logitrans fuarına katılmaktayız ve bizim açımızdan her zaman yoğun geçti. Ülkemizin tek
lojistik fuarı olan logitrans’a diğer firmaların da katılması gerektiğini düşünüyorum.
Pelin Günay Polat, Kurumsal İletişim Koordinatörü, Safiport Derince, Türkiye
İki yıldır logitrans’a katılıyoruz. Sektör paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olan logitrans
bizim için aynı zamanda bir toplantı noktası. Büyük sektör oyuncuları olarak sektörü besleyen ve
sektörel iletişimi arttıran böyle platformlara destek olmalı ve katılımı arttırmalıyız. Önümüzdeki
yıllarda da logitrans’ta yer almaya devam edeceğiz.
Özgür Güneri, Türkiye Genel Müdürü, United European car Carriers, Türkiye
Bizler için logitrans’ın önemi çok büyük. Üç gün boyunca tanıdığımız müşterilerimizi aynı çatı altında
görme fırsatı yarattığı gibi yeni müşteriler de kazanmamıza fırsat sağlıyor.
Lojistik sektöründeki yüksek niteliklere sahip profesyonellerin bir araya geldiği bir fuar. 2018’de
görüşmek üzere…
Marjorie Arrot, Pazarlama Sorumlusu; Toulon Bay Limanları, Fransa
logitrans’a üçüncü kez katılım sergilemiş olan Toulon Bay Limanları, bu fuarda olmaktan büyük
memnuniyet duyuyor. Esasen, logitrans başlıca ve en büyük iş ortaklarımız ile buluşmak, onlarla daha
güçlü ilişkiler kurmak ve taşıma sektöründe yeni fırsatlar yakalamak için iyi bir yer.
Erkan Karabulut, Üretim Müdürü, Lohr İstanbul, Türkiye
logitrans Fuarı’na ilk kez katıldık. Üretici firma olduğumuz için çok fazla bir beklentimiz yoktu. Ancak
ziyaretçi ve katılımcılar ile görüşmelerimizin en az bir veya iki tanesinin sipariş ile sonuçlanmasını
bekliyoruz. 2018’de yeniden katılmayı düşünüyoruz.
Nurlan Toganbayev, Ticari Direktör, KTZE – Khorgos Gateway, Kazakistan
Yeni İpekyolu’nun gelişimi dahilinde partnerler arıyoruz. Türkiye, Tek Kuşak Tek Yol (OBOR)
girişiminin önemli bir merkezi olduğu için bu partnerleri ancak burada bulabilir ve hizmetlerimizi
tanıtabiliriz.
Pascal Lecamp, Türkiye Direktörü, Business France, Fransa
logitrans’ın sadece Türkiye pazarındaki değil aynı zamanda bölgedeki kişiler ile bir araya gelmek için
doğru yer olduğuna inanıyoruz.
Farid Saffarzadeh, Yönetim Kurulu Üyesi, ITCA Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İran
İran ve Türkiye Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlamada çok önemli bir role sahip. Birlikte daha fazla iş
yaratabiliriz.

