STONE TECH MACHINERY FAİR; DÜNYA TEKNOLOJİLERİNİ MERMERİN BAŞKENTİNDE BULUŞTURUYOR
Binlerce yıldır sahip olduğ u zengin mermer ocaklarıyla dü nya çapında birçok sanat eserine ve modern
mimariye katkı sağ lamış olan Afyonkarahisar, yeni bir atılım gerçekleştirerek siz sektö r temsilcileri ve ilgilileri
mermere hayat veren ü retim teknolojilerinin çeşitliliğ ini ve renkli dü nyasını meraklıları ile buluşturmanın haklı
gururunu yaşıyor.
Kâ inatın var olduğ u gü nden bugü ne hayatımızın her evresinde var olan doğ altaş ve bu taşa değ er katan makine
ve teknolojileri insan yaşamının bir laboratuarıdır. Doğ al taşın gizemli ö ykü sü ne yö n veren makine ve
teknolojileri yaşamımızı kolaylaştırarak, gü zelleştirmeyi başarmış ve insanların birikimlerini teknolojileri ile
buluşmasını sağ lamıştır.
Stone Tech Machinery Fair ; Mermer, Maden, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri ve Iş Makinaları Fuarı, ’
Mermerin Başkenti Afyonkarahisar' da Buluşturuyoruz ‘ sloganıyla hayata geçirilen Stone Tech Machinery
Fair 8 – 11 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

STONE TECH MACHINERY FAİR’E; NEDEN KATILMALISINIZ?
Mermer sektö rü nde, dü nyanın en ö nde gelen fuarları arasında yer almayı hede leyen Stone Tech Machinery
Fair 2014’te Tü rk Doğ altaş sektö rü nü n gelişimine katkı sunan makine teknolojisi ve sarf malzemeleri ile iş
makinelerinin buluşma noktasında mutlaka olmanız gerekir.
Onde gelen kuruluşları bir araya getiren fuar; Farklı illerden gelen katılımcı irmaların yer almış olması, ayrıca
Dü nya Mermer Başkenti’nin coğ rafya olarak 14 şehre en fazla 3 saat uzaklıkta ve 5 yıldızlı otelleri ile havaalanı
sayesine kolay ulaşabilirliğ i gö zlerden kaçmamakla birlikte sadece Afyonkarahisar’da 1000’e yakın mermer
irması ve atö lyeleriyle tam bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Mermer ve maden sektö rü nde markalaşmasını tamamlamış irmaların desteklediğ i bu fuar kısa zamanda
kendini ispat etmiş kısıtlı imkâ nlara rağ men TUMMER ’in manevi desteğ ini alarak 14 ’ü n ü zerinde mermer
derneğ i ve sivil toplum ö rgü tlerinin de desteğ ini almayı başarmıştır.

STONE TECH MACHINERY FAİR; NEDEN SADECE MERMER MAKİNE TEKNOLOJİLERİ, SARF MALZEMELERİ
VE İŞ MAKİNALARI OLACAK?
Doğ altaş sektö rü nde madencisinden, fabrikacısına hatta uygulama yapan proje ü reten, ihracat yapan
irmalardan kü çü k ö lçekli atö lyecisine hatta inşaat ustalarından mimarlara kadar birçok insanın yeni
teknolojileri inceleyerek karşılaştırma fırsatını, geniş bir zaman dilimine yayan sektö r temsilcisi ekip
arkadaşları ve çalışanlarının ikirlerini alabileceğ i ortamı Stone Tech Machinery Fair de yakalayabilecek ;
Mermer ü reten, uygulayan veya ihracatını yapan her iş adamı gö nü l rahatlığ ı ile ekibini getirebilecek, sadece ve
sadece teknoloji ve değ işimi yerinde gö zlemleyebilecektir.

STONE TECH MACHINERY FAİR ‘İ NEDEN ZİYARET ETMELİSİNİZ?
Stone Tech Machinery Fair; Mermer Maden Makine endü strisinin kalbi olarak atmaya devam ediyor. Sektö rü n
tü m yeniliklerini ve son teknolojilerini bir arada sunan bu bü yü k Organizasyon sizleri bekliyor!
Sektö rü n ö nde gelen irmalarının katılımcı olarak yer alacağ ı Stone Tech Machinery Fair 2014’de sektö rü n en
yeni ü rü n, teknoloji, malzeme, ekipman ve uygulamalarını takip ederek faydalanabileceksiniz.
Tü m yolların kesişme noktası olan Afyonkarahisar’da yeni pazarları tanıyıp, yeni iş ortaklıkları geliştirin. Yeni
tedarikçilerin yanı sıra, yeni alıcılarla tanışın.
Stone Tech Machinery Fair’da
•Fabrika ve Atö lye Makinelerinden, Ocak ve Iş Makinelerini
•Çevre Koruma ve Geri Kazanım Sistemlerini
•Her tü rlü sarf malzemelerini
•Taş gü çlendirme ve çeşitli kimyasalları ü reten irmaları ve çok daha fazlasını bulacaksınız!
“Stone Tech Machinery Fair 2014 ” ziyaretçilerine sektö rlerinde lider birçok ü lkeden irmayla, dernek ve
toplulukla iletişim kurma fırsatını tanıyor.
•Sektö rdeki en bü yü k markalara aynı anda, aynı yerde ulaşabilir,
•En yeni ü rü n ve teknolojilerle tanışabilir,
•Mermer işleme teknikleri, teknoloji, ü rü n ve hizmet çeşitliliğ ini o anda gö rü p, karşılaştırma yapabilir,
•Sektö rdeki meslektaşlarınızla tanışıp, bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz.
Stone Tech Machınery Fair; Siz sektö r temsilcilerimizi ve ziyaretçilerimizi ağ ırlamaktan bü yü k onur duyacaktır.

STONETECH MACHINERYFA IR’E DESTEK VERENLER

