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Με 46.380 εμπορικούς επισκέπτες 

(κυρίως από τις χώρες της Ευρασίας) και 

1.667 εκθέτες -μεταξύ των οποίων και 2  

Έλληνες- από 41 χώρες, η ετήσια πλέον 

και τρίτη σε μέγεθος γερμανική διεθνής 

έκθεση, ανέδειξε για μια ακόμα φορά τη 

Τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία και τους 

εταίρους της. Σε 14 αίθουσες, συνολικής 

έκτασης 40.516 τ.μ. γνωστοί και 

άγνωστοι  εκθέτες, κατασκευαστές και 

έμποροι κυρίως ανταλλακτικών ΟΕΜ και 

aftermarket, παρουσίαζαν σε διάσπαρτα 

περίπτερα ή σε 17 μαζικές κρατικές 

συμμετοχές, τα προϊόντα τους με ένα και 

μοναδικό στόχο. Να πουλήσουν!

H 
Automechanica Istambul, 2015 έκλεισε και αυτή 
τη φορά τις πόρτες της με επιτυχία. Η Κωνσταντι-
νούπολη, το εμπορικό και οικονομικό κέντρο της 
Τουρκίας, έγινε για ακόμα μία φορά το επίκεντρο 

της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε 
από 9 έως 12 Απριλίου 2015, στο εκθεσιακό κέντρο TUYAP 
Fair Convention and Congress Center της Κωνσταντινούπο-
λης. Και εμείς, για μια ακόμα φορά, ήμασταν εκεί.

Οι εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο, έφθασαν τους 
46.380, και ταξίδεψαν στη Πόλη, για την ετήσια έκθεση του 
κλάδου, την Automechanica Istambul, η οποία σημείωσε 
-σύμφωνα με τους διοργανωτές- σημαντική αύξηση των επι-
σκεπτών κατά 15% . Η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη δι-
εθνής έκθεση της περιοχής και η τρίτη σε μέγεθος 
Automechanica (μετά τη Φρανκφούρτη και τη Σαγγάι), για 
την αυτοκινητοβιομηχανία, τις αλυσίδες διανομής, τον εξο-
πλισμό συνεργείων και τον τομέα aftermarket! 1.667 εκθέ-
τες, από 41 χώρες, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις καινο-
τομίες τους σε 14 αίθουσες, συνολικής έκτασης 40.516 τ.μ. 
σημειώνοντας αύξηση από το 2014. Eκτός από τις ατομικές 
συμμετοχές, στην έκθεση έλαβαν μέρος και 17 ομαδικές 
εθνικές συμμετοχές, όπως η Ταϊλάνδη και η Κίνα.

Γενικά οι εκθέτες προέρχοντο από Βέλγιο, Βοσνία και Ερ-
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ζεγοβίνη, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ελλάδα, Hong Kong, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισραήλ, 
Ιταλία, Ιορδανία, Λιθουανία, ΠΓΔΜ, Μαλαισία, Μολδαβία, Μα-
ρόκο, Ολλανδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Πολωνία, Ρουμανία, 
Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία.

Το όνομα της Automechanika, εκπροσωπεί επιτυχημένες 
εκθέσεις για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας σε ολό-
κληρο τον κόσμο, ενώ παρουσιάζει ολόκληρη την αλυσίδα 
του aftermarket, από το σημείο παραγωγής ή πώλησης, τις 
υπηρεσίες, την ανακύκλωση έως και τη διάθεση αποβλή-
των. Επιπλέον, προβάλλει καινοτομίες και λύσεις στους το-
μείς ανταλλακτικών, συστημάτων, βελτιώσεων, εξοπλισμού 
συνεργείων, βαφής, πλυντηρίων αυτοκινήτων και πρατηρί-
ων καυσίμων καθώς και IT&Management. 

Κατηγορίες προϊόντων 

Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της 
automechanika ISTANBUL ήταν κατανεμημένα στους 

εξής τομείς:
• Parts & Components: Εξαρτήματα οχημάτων και μέρη της 
κινηματικής αλυσίδας, του πλαισίου, του αμαξώματος.
• Electronics & Systems: Hλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη 
του αυτοκινήτου, μπαταρίες, φωτισμός.
• Accessories & Tuning: Αξεσουάρ αυτοκινήτου, ειδικός εξο-
πλισμός και είδη tuning.
• Repair & Maintenance: Εξοπλισμός για συνεργεία και 
τμήματα service των οχημάτων, επισκευή κι αποκατάστα-
ση ζημιών και περιποίησης αμαξώματος, βαφής, εξοπλι-
σμός κτιρίων γκαράζ.
• IT & Management: Προϊόντα, προτάσεις για χρηματοδότη-
ση και οργάνωση κέντρων διανομής -αντιπροσωπειών.
• Service Station & Car Wash: Εξοπλισμός πρατηρίων καυ-
σίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Η έκθεση με μια... έμπειρη ματιά

Την έκθεση της Κωνσταντινούπολης -που λέμε εμείς οι 
Έλληνες- την επισκεπτόμαστε από παλιά και πριν αυτή 

πάρει, σαν θυγατρική της γερμανικής Messe Franκfurt, το 
όνομα Automechanika Istanbul. Βέβαια, τότε ήταν μια απλή 
κλαδική τοπική έκθεση, και όχι αυτό το διεθνές γεγονός που 

 Αυτές οι «μπάρες» στην είσοδο της έκθεσης, δείχνουν την ανοδική 

πορεία της Αutomechanika Istanbul, στην διάρκεια της 14ετούς 

λειτουργίας της. Έτσι βλέπει κανείς, ότι καταλάμβανε το 2001-5.500 

τ.μ, το 2003-6060 τ.μ., το 2005-10.946 τ.μ., το 2007-14.338 τ.μ, 

το 2009-15.775 τ.μ, το 2011-24.853 τ.μ.,  το 2013-27.688 τ.μ., το 

2014-34.791 τ.μ, και το 2015-40.382 τ.μ.. Σημειωτέον, ότι μέχρι 

το 2013 η έκθεση επαναλαμβανόταν κάθε 2 χρόνια, ενώ από τότε 

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο! 

 Τα εγκαίνια της έκθεσης, έγιναν από εκπροσώπους της Τουρκικής 

Κυβέρνησης και των Γερμανών διοργανωτών, κάτω από το πορτρέτο 

του Κεμάλ Ατατούρκ. 

 Τα τουρκικά ΜΜΕ, έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στην έκθεση.

 Κομμένα ιστορικά αυτοκίνητα, πωλούνται σαν καναπέδες 

και γραφεία. 
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είναι σήμερα. Ή ανάπτυξη αυτή δεν είναι τυχαία και οφείλε-
ται βασικά σε τρεις ουσιαστικά συντελεστές.

Ο πρώτος είναι η γεωπολική θέση της Κωνσταντινούπολης, η 
οποία δεσπόζει σε όλη την Ευρασία. Αρκεί να σκεφθεί κανείς, ότι 
εφέτος -από το 1984 που επισκεπτόμαστε διεθνείς κλαδικές εκ-
θέσεις στη Ευρώπη-για πρώτη φορά  είδαμε σε μια ευρωπαϊκή 
έκθεση, ένα κρατικό περίπτερο του Ιράν!

Ο δεύτερος, είναι η ανάπτυξη της Τουρκικής αυτοκινητοβιομη-
χανίας, στην οποία συμμετέχουν και τα εργοστάσια κατασκευής 
ΟΕΜ ανταλλακτικών, μεταξύ των οποίων είναι και τα γνωστότε-
ρα του χώρου.

Ο τρίτος, είναι η γερμανική «μαμά» εταιρεία, η γνωστή Messe 
Frankfourt, η οποία διοργανώνει 14 Automechanika σε όλο τον 
κόσμο, έχοντας στα χέρια της, ένα τεράστιο πελατολόγιο, με απο-
τέλεσμα να μπορεί να προσελκύει εκθέτες μαζικά και σε ενιαί-
ους χώρους, μέσω κρατικών συμμετοχών.

Πολλά ανταλλακτικά

Στην έκθεση, τα εκθέματα που επικρατούσαν ήταν βασικά τα 
ανταλλακτικά και κυρίως οι τούρκικες εταιρείες που τα κατα-

σκεύαζαν ή τα εκπροσωπούσαν, πολλές από τις οποίες είχαν 
εντυπωσιακά περίπτερα με αναρτημένα πάρα πολλά γνωστά και 
άγνωστα «brands», όπως φαίνεται και σε σχετικές φωτογραφί-
ες. Αντίθετα, ελάχιστα ήταν τα περίπτερα των μεγάλων γνωστών 
κατασκευαστών ανταλλακτικών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, 
φαίνεται ότι αποφεύγουν να δίνουν το δικό τους παρόν, σε πε-
ριφερειακές κλαδικές εκθέσεις, αφήνοντας τη προβολή τους 
στους τοπικούς αντιπροσώπους.

Οι μαζικές συμμετοχές, φαίνεται ότι... αυγατίζουν τον αριθμό 
των εκθετών, σε όλες γενικά τις εκθέσεις, αφού για μια ακόμα 
φορά, είδαμε σε πολλές κρατικές συμμετοχές, δεκάδες μικρά πε-
ρίπτερα με ανταλλακτικά, «κολλημένα» μεταξύ τους. 

Τα άλλα... λίγο απ ό́λα

Οι εκθέτες με εξοπλισμούς, ήταν -όπως σε κάθε έκ-
θεση- πολύ λιγότεροι από αυτούς με τα ανταλλακτι-

κά. Φυσικά και εδώ απείχαν τα μεγάλα ονόματα του κλά-
δου, τα οποία συναντούσε ο επισκέπτης, σαν μονάδες 
πλέον, μέσα σε περίπτερα αντιπροσώπων. Επίσης ελά-
χιστοι ήταν οι εξοπλισμοί φανοβαφείων, ενώ αρκετές 
ήταν οι εταιρείες με λιπαντικά.

Η Αutomechanika ISTANBUL, φιλοξένησε παράλληλες εκ-
δηλώσεις, όπως η Automechanika Academy, στα πλαίσια 
της οποίας πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έκ-
θεσης συνέδρια και διαλέξεις από επαγγελματίες ομιλητές 
του κλάδου. Η έκθεση διοργανώνεται στα πλαίσια της συ-
νεργασίας των εκθεσιακών ομίλων Messe Frankfurt και 
Deutsche Messe.

Η επόμενη Automechanica Istanbul θα πραγματοποιηθεί 
από 7 έως 10 Απριλίου το 2016, στον ίδιο εκθεσιακό χώ-
ρο, με τους διοργανωτές να εγγυώνται εκ προοιμίου την επι-
τυχία της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της 
Automechanica, εδρεύει σε όλο τον κόσμο με τις αντίστοι-
χες διοργανώσεις: Chicago, Frankfurt, Madrit, Dubai, Buenos 
Aires, Jeddah, Johannesburg, Kuala Lumpur, Mexico-City, 
Moscow, New Delhi, St. Petersburg, Shanghai, Istanbul.  
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 Ο Διευθύνων Σύμβουλος Aθ. Στρογγυλάκης και η υπεύθυνη 
μάρκετινγκ Ν. Στρογγυλάκη της εταιρείας Slider ΑΕΒΕ, η οποία  

δραστηριοποιείται στο τομέα της παραγωγής λιπαντικών.

 Στο περίπτερο της GRADEX, συναντήσαμε τον αντιπρόεδρο της 

εταιρείας κ Γ. Πασχαλίδη και τους Σερρέους επισκευαστές Σάββα 

Αραπατσίδη και Κων. Λιούρο.

 Στην είσοδο της έκθεσης, βρεθήκαμε τετ-α-τετ, με την οικογένεια του 

Κ. Μπαδή, της εταιρείας Κ. Μπαδής & ΣΙΑ ΟΕ

 Ο Χανιώτης έμπορος ανταλλακτικών Γ. Μπατζακάκης μαζί με τον 

συνεργάτη του Β. Χριστινάκη σε ένα διάλειμμα...

 Στο περίπτερο της μεγάλης εταιρείας Intermobil (συνέταιρος της 

Hella στην Τουρκία) συναντήσαμε τους Halil Eralp (product manager), 

Nadine Parahya (πρόεδρο της εταιρείας ), τον Σπύρο Μποζούρη της 

Behr Hella Service GmbH (τρίτο από αριστερά) και τον ελληνικής 

καταγωγής οικονομικό διευθυντή.
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