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Eylül 2020 

DOMOTEX 2021 Ertelendi – Yeni tarih: 20-22 Mayıs 2021. 
 

Dünya çapındaki COVID-19 pandemisine ilişkin en son gelişmeler ışığında, katılımcılar ve 
ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda DOMOTEX 2021’in ileri bir tarihte yapılması 
kararı alındı. Yurt dışına seyahat ile ilgili süregelen belirsizlikler ve pek çok ülkede 
uygulanan seyahat kısıtlaması bu kararın alınmasında etkili oldu.  
 

Halı ve zemin kaplamaları alanında önde gelen ticaret fuarı DOMOTEX, her yıl olduğu gibi Ocak 

2020’de yüzde 70’i yurtdışından gelen ziyaretçiler ve 60’tan fazla ülkeden gelen katılımcılar ile 

Almanya, Hanover’de bir araya gelmişti. 

 

COVID-19 pandemisindeki son gelişmeler, enfeksiyon oranlarının her yerde yeniden yükseldiğini 

gösteriyor. Birçok ülke, yeniden sıkı seyahat ve karantina düzenlemeleri uygulamaya başladı ve bu 

düzenlemelerin ne kadar süre yürürlükte kalacağını tahmin etmek neredeyse imkansız. Yurtdışına 

seyahat etme konusunda ise çekimserlik halen devam ediyor. 

 

Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde, DOMOTEX fuar alanının üçte ikisi - yaklaşık 62.000 metrekare 

- önceden rezerve edilmiş ve fuar sahasında COVID-19 güvenlik düzenlemeleri kapsamında detaylı 

bir hijyen konsepti geliştirilmiş olsa da, Deutsche Messe AG, DOMOTEX'in 20-22 Mayıs 2021’e 

ertelenmesine karar verdi. 

 

“Sorumlu davranmak bizim görevimizdir.”  
 

Deutsche Messe AG yönetim kurulu üyesi Dr. Andreas Gruchow: “Katılımcılarımız ve ortaklarımızla 

yaptığımız birçok görüşmede, her şeyden önce, güvenliği zamanında sağlamamız gerektiğini 

öğrendik. Kapsamlı hijyen ve güvenlik konseptimizin yanı sıra mevcut başvuru rakamlarımızla, yakın 

zamana kadar çok iyimserdik. Ancak yaşanan son gelişmelerle, COVID-19 pandemisinin ve seyahat 

durumunun Ocak 2021'e kadar ne durumda olacağından emin değiliz. Sonuç olarak, DOMOTEX'i 

Ocak'tan Mayıs 2021'e ertelemeye karar verdik. Bu konuda sektör temsilcileriyle yaptığımız 

görüşmelerin tamamı olumlu ve ertelemenin doğru karar olduğunu düşünüyoruz.”  

 

Paydaşlarla yapılan görüşmelerde başka bir konu da netlik kazandı: Halı ve zemin kaplamaları 

endüstrisinde hızla artan online kanallara yanıt verecek ve yine DOMOTEX çatısı altında uluslararası, 

tarafsız bir platform oluşturmak için tamamlayıcı dijital formatlara ihtiyaç var. İşte tam da bu 

sebeple DOMOTEX 2021, Perşembe'den Cumartesi'ye (20 - 22 Mayıs) “hibrit” yani sanal formatlarla 

tamamlanan fiziksel bir etkinlik olarak gerçekleşecek. Farklı nedenlerle Mayıs ayında seyahat 

edemeyecek ziyaretçiler ise, bu şekilde dijital olarak fuara katılma seçeneğine sahip olacaklar. 

Katılımcılar da hibrit format kapsamında fiziksel olarak hollerde ürünlerini sergilerken, yeni dijital 

sunum formatlarını da kullanarak daha fazla uluslararası ziyaretçiye ulaşma fırsatını yakalayacaklar.  
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DOMOTEX dijital bir konferans planlıyor. 
 

DOMOTEX ekibi, aynı zamanda etkinliğin orijinal başlangıç tarihi olan 15 Ocak 2021'de de dijital bir 

konferans gerçekleştirmeyi planlıyor. DOMOTEX 2021, ana teması “Cover New Ground!”ta 

işlenecek olan "COVID-19 zamanlarında yeni normal” konusunun halı ve zemin kaplamaları sektörü 

için ne ifade ettiğini tartışmak, sektördeki yeni uygulamalar ve mevcut stratejilerin & vizyonların 

ötesinde düşünmeye teşvik etmek için sizleri bekliyor olacak. Detaylı bilgi için DOMOTEX’i takip edin. 

 

Herhangi bir sorunuz olursa bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz: 

 

SOLEY ÖZSOY  

Proje Direktörü 

Tel.: +90 212 334 6900 

E-mail: soley.ozsoy@hf-turkey.com 

ECEM ÇETİN 

Proje Müdürü 

Tel.: +90 212 334 6900 

E-mail: ecem.cetin@hf-turkey.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


