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19 – 21 Şubat 2019 
Stuttgart Fuar Merkezi, Almanya

19 – 21 February 2019 
Stuttgart Trade Fair Centre, Germany

17.İntralojistik Çözümler ve Süreç Yönetimi  
Uluslararsı İhtisas Fuarı

17th International Trade Fair for Intralogistics 
Solutions and Process Management

Şimdi başvurun ve erken  
rezervasyonu garantileyin!*
Register now and get your early- 
booking discount!*

   LogiMAT kapsamında / As part of LogiMAT  

www.tradeworld.de

TradeWorld – Ticari süreçler  
için yetkin platform

* Erken rezervasyon geçerlilik tarihi: 31.5.2018
* Early booking discount valid for  registration until 31.5.2018
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TİCARİ SÜREÇLER İÇİN YETKİN PLATFORM



www.logimat-messe.de
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Ziyaretçiler / VisitorsKatılımcılar / Exhibitors

Growth 
of LogiMAT

Bilgi alışverişi, iş fuarı, trend ve sektörün nabzı. Tüm bunları, 
19-21 Şubat 2019 tarihlerinde tekrar Stuttgart‘ta gerçekleşecek 
olan LogiMAT barındırmaktadır. Hem geleneklerine bağlı hem 
de gelecek odaklıdır. Yenilikçi çözüm yaklaşımlarının ve en son 
teknolojilerin öncüsü olarak kabul edilmektedir. 
İntralojistik çözümler ve süreç yönetimi konusunda zaman için-
de tartışılmasız dünyanın önde gelen uluslararası ticaret fuarı 
konumuna gelmiştir. Uzun yıllardır başka hiçbir intralojistik 
fuarında, bundan daha fazla uluslararası katılımcı, hemen yılın 
başında verimli bir süreç yönetiminin ön koşulu olarak otomas-
yon, sayısallaştırma ve insan-makine iletişimi gibi etkileyici  
intralojistik eğilimler sunulmamaktadır. 
TradeWorld, güçlü, platformu LogiMAT kapsamında ticaret 
süreçleri için, e-ticaret ve omnichannel‘a yönelik ürünler ve 
çözümler sunmaktadır. Konu yelpazesi perakende ve lojistik 
süreçlerin yakın entegrasyonunun altını çizmektedir.

LogiMAT, çeşitliliğe rağmen, her bir müşteri segmentlerinin net 
tahsisi sayesinde mükemmel tasarlanmış fuar alanı ile „kısa 
yolların“ fuarıdır. Ayrıca doğrudan Stuttgart havalimanındaki ko-
numu, zamanı kısıtlı olan uluslararası karar vericiler tarafından 
takdir görmektedir. LogiMAT kendisini, fuar alanında esaslara 
odaklanan bir platform olarak kurmuştur: Ticaret.
Siz de bu eşsiz ünvana sahip pazar yerinden yararlanın ve 
2019‘da yerinizi ayırtın! 
31.05.2018 tarihine kadar kayıt yaptırdığınız takdirde, stand 
alanı fiyatında % 15‘lik bir erken rezervasyon indirimi sunu-
yoruz*.
Fuar ekibimiz size destek olmaktan mutluluk duyacaktır. Bizimle 
irtibata geçiniz.
Üreticiler Stuttgart‘ta buluşuyor. Siz de buna dahilsiniz. Şimdi 
kayıt olun! 

*Sistem standları, AUMA ve reklam masrafı katkıları indirime tabi değildir.

LogiMAT – the business-oriented trade show, information 
hub, and gauge for new industry trends – will return to Stutt-
gart on February 19 – 21, 2019. Rooted in a strong tradition 
and driven by a forward-looking vision, it stands as a trail-
blazer of the latest technologies and innovative solutions.
For years now, LogiMAT has enjoyed an unrivaled reputa-
tion as the world’s leading international trade show for in-
tralogistics solutions and process management. No other 
event features such a broad range of international exhibitors 
showcasing the defining trends in intralogistics: automation, 
digitization, and the human-to-machine communications that 
are the bedrock of efficient process management.
TradeWorld, the Professional Platform for Trade Processes 
embedded within LogiMAT, features products and solutions 
for e-commerce and omnichannel that underscore the close 
interrelationship between trade and logistics processes.

The outstanding architectural design of Messe Stuttgart 
means navigating the LogiMAT’s diverse exhibitor segments 
is a breeze – and easy on the feet! And international business 
leaders on a tight schedule are especially appreciative of the 
venue’s location directly adjacent to Stuttgart International 
Airport. LogiMAT has established itself among international 
business events as the platform focusing on what counts: 
business.
Don’t miss out on the benefits of this marketplace with its 
stellar reputation – join us as an exhibitor in 2019!
Don’t delay! Register by May 31, 2018, and benefit from an 
early-bird discount of 15% on booth prices*.
Contact us – our team is standing by to assist you.
Stuttgart is where the movers and shakers meet. Don’t miss 
out – register today!
 *Discount does not apply to stand systems, AUMA fees, or marketing fees.

Dünyanın lider    
          İntralojistik platformu

The leading global  
            platform for intralogistics   
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Katılımcı  
koşulları

Stand area and price/sqm
Row stand (1 side open): € 173

Corner stand (2 sides open): € 183

End stand (3 sides open): € 193

Island stand (4 sides open): € 203

Rental stand system (optional) from € 110

Additional: AUMA  contribution € 0.60/sqm and  
advertising contribution € 5/sqm 

Stand discounts
Starting at   30 sqm   5 % 
Starting at   70 sqm  10 %  
Starting at 150 sqm  15 %

* Stand systems, AUMA fees and advertising costs 
are not eligible for discounts.

All prices are subject to VAT at the current rate of  
19 %. Our standard terms and conditions of business 
apply. Subject to change and alteration.

Information on our services and rental stand 
systems: www.logimat-messe.de

Conditions Society for Voluntary 
Control of Fair and 
Exhibition Statistics

•  Malzeme nakil ve  
depolama teknolojisi 

•  Depolama ve işletme 
tesisatları

•  Depo ve üretim  
idaresi / robotic

•  Ambalajlama, tartma, 
ölçme ve pullama 

•  Yükleme teknolojileri ve 
sistemleri

•  Retrofit (sonradan donatım)
•  Bina içi nakil taşıtları ve 

aksesuarları
•  Bilgi işlem ve komünikas

yon teknolojisi 
•  Sipariş hazırlama/mal 

çekme sistemleri 
•  Etiketleme ve kimlik 

tanımlama

•  Depolama sistemleri için 
yazılımlar 

•  Gönderim ve nakliyat için 
yazılımlar 

•  Stok yönetimi, envanter ve 
arşivleme için yazılımlar

•  Enerji, çevre teknolojisi, geri 
dönüşüm ve bertaraf

•  Güvenlik
•  Taşeron
•  Lojistik Hizmetleri
•  Danışmanlık, Planlama ve 

Uygulama
•  Resmi makamlar, organiza

syonlar, eğitim ve medyalar
•  Eticaret ve Omnichannel

Teşhir Alanları

Exhibition areas
•  Materials handling and 

storage technology

•  Warehousing and 
 operational equipment 

•  Warehouse and 
 produc tion controls / 
Robotics 

•  Packaging, weighing, 
measuring and franking

•  Loading technologies 
and systems / Load 
securing

•  Retrofitting

•  Ground conveyors and 
accessories

•  Information and commu-
nication technology

•  Commissioning systems

•  Labelling /  identification

•  (Software for) simulation
•  Software for storage 

systems
•  Software for despatches 

and transport
•  Software for stock 

management, inven tories 
and archiving

•  E-Commerce and 
omnichannel

•  Outsourcing partners
•  Logistics facilities
•  Energy, environmental 

technology, recycling and 
waste disposal

• Security
•  Consultation, planning and 

implementation
•  Authorities, organisa tions, 

training and media

Stand alanı ve m2 fiyatı
Koridor stand (1 tarafı açık): € 173,-

Köşe stand (2 tarafı açık): € 183,-

Sıra başı stand (3 tarafı açık): € 193,-

Ada stand(4 tarafı açık): € 203,-

Kiralık sistem standı (opsiyonel),  
başlangıç fiyatı: € 110,-

Ayrıca her m2 başına: AUMA katkı payı € 0,60 ve reklam 
giderleri katkısı € 5,-

Stand alanları indirim kademeleri
30m2’den itibaren       5 % 
70m2’den itibaren      10 %  
150m2’den itibaren    15 %

* Sistem standlarının fiyatlarına, AUMA ve reklam  
giderleri katkı paylarına indirim uygulanmaz.

Tüm fiyatlara %19 olan yasal KDV eklenir. Genel ticari 
şartlarımız geçerlidir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kiralık stand sistemleri ve fuar hizmetlerimiz ile 
ilgili ve ayrıntılı bilgileri www.logimat-messe.de  
adresinde bulabilirsiniz.

Fuar ve yerleşim alanı 
istatistiği kontrolü için 

gönüllüler derneği



Foto: Shutterstock

LogiMAT kapsamında yeniden:

Yetkin platform – TradeWorld ticaret ve intralojistik arasındaki bağlantıyı 
LogiMAT’ta sunacak.
Ticari ve lojistik süreçlerinin sinerjisi sayesinde katılımcılar ticari aktivitilerin 
dijitalleşmesi, optimizasyonu ve ağ bağlanımı konusnda yenilikçi ürünler ve 
çözümler sergilemektedirler.
Katılımcılar LogiMAT‘ın tüm salonlarında ticari ürünlerinizin optimizas-
yonu adına çözüm ve ürünlerini sergilemektedirler. Bu katılımcılar ağırlıklı 
olarak TradeWorld uzman forumu boyunca profesyonel sunumlarında 
gruplanmaktadırlar.

LogiMAT 2019 ile aynı fiyat ve hizmet şartları geçerlidir

TradeWorld-Uzmanlık Forumu Katılım alanlarında

•		Sipariş işlemleri, iade yönetimi
•		Online alışveriş sistemleri,  

platformlar, yazılımlar
•	Ödeme sistemleri

•	Paket hizmet sağlayıcıları
•	Pazarlama, SEO, CRM
•		Danışmanlar, ajanslar,  

ileri eğitim

E-ticaret ve Omnichannel‘de  
Dijital Süreç Yönetimi

Ayrıntılı bilgi için: www.tradeworld.de

E-ticaret ve Omnichannel’de  
Dijital Süreç Yönetimi

Again as part of LogiMAT:

The TradeWorld platform at LogiMAT highlights the connection between 
trade and intralogistics.

Tapping into the unique synergy of trade and logistics processes, exhibi-
tors present innovative products and solutions to digitize, optimize, and 
integrate trade activities.

Exhibitors at all halls of LogiMAT, also offering a broad range of products 
and solutions to help you optimize your trade processes. These exhibitors, 
grouped by domain, converge at the TradeWorld forum to offer exciting 
presentations.

The pricing and service terms of LogiMAT 2019 apply.

Exhibition areas around the TradeWorld forum
•		Fulfillment,	returns		management
•	 	Online	shop	software,	systems,	

platforms
•	Payment	systems

•	Parcel	services
•		Marketing,	SEO,	CRM
•		Consultants,	agencies	and	

advanced training

Digital Process Management in  
E-Commerce and Omnichannel

Learn more at: www.tradeworld.de
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LogiMAT – Katılmak için 6 sebep
1.  Önemli temaslar 

LogiMAT en üst yönetim kademelerinden stratejistlerle ve satın alma, üretim, bilgi işlem, depo ve 
dağıtım bölümlerinden uygulayıcılarla doğrudan temasınız var. 

2.  Birinci sınıf konum 
LogiMAT Avrupa’nın kalbinde gerçekleşmekte ve uluslararası öneme sahip en büyük intralojistik 
pazar yeridir. Stuttgart hava limanına doğrudan bağlantısı eşsiz olup Almanya içinden ve dışından 
karar mercilerini doğrudan fuar standlarına ulaştırır.

3.  Marka imzalı program 
Uzmanlar fuar salonlarının orta yerinde en güncel konularda konferanslar  
vermekte. Bu şekilde sinerjiler yaratılır ve ziyaretçilerin ürünlerinize duyarlılığı  
artar. EN İYİ ÜRÜN ödülümüz sektörün en saygın ödülleri arasındadır.

4.  Net profilli etkili pazar yeri 
LogiMAT tek mekanda ve üç gün gibi sınırlı bir zaman diliminde pazarın eksiksiz bir genel görünümünü 
sunar. Fuar alanının net yapısı ve kısa bağlantı yolları son derece verimli bir fuar ziyaretine izin verir. 
Bu sayede katılımcılara iş yapmak ve ilişkiler kurmak için daha fazla zaman kalır.

5.  Hesabını bilenler için 
Esnek stand kurulum çözümleri sayesinde farklı bütçelere sahip katılımcı firmalar dikkat çekici bir 
şekilde ve diğer firmalarla eşit seviyede boy gösterebilirler. Bu fiyat-performans oranı çok avantajlıdır.

6.  Tavizsiz kalite 
Kaliteye sürekli yatırım yapılması LogiMAT‘a uluslararası arenadaki itibarına mükemmel bir katkı 
sağlamaktadır. Bu süreklilik size de avantaj sağlayacaktır.

LogiMAT – 6 good reasons to be here
1.  Contacts that count   

At LogiMAT you will have direct contact with strategists from the top management levels, and with 
hands-on managers in purchasing, production, IT, storage and despatches.

2.  Top venue 
LogiMAT takes place in the heart of Europe and is the largest intralogistics marketplace of inter-
national significance. Its location adjacent to Stuttgart International Airport is unique, delivering 
decision-makers from Germany and around the world directly to your stand.

3.  Signature accompanying programme 
Experts offer presentations on cutting-edge issues right in the exhibition halls. 
This generates synergies and sensitizes visitors to what you have to offer.  
The Best Product prize is among the most prestigious awards in the industry.

4.  Concentrated marketplace with a clear profile 
LogiMAT offers a comprehensive overview of the market, all in one place and in the space of just 
three days. The clear layout of the exhibition centre and short walking distances help you make 
the very most of your visit. For attendees, this means more time for business and networking.

5.  Top value for your bottom line 
Flexible stand solutions mean that exhibitors with any budget can make a big splash and interact 
with industry professionals alongside their competitors. That’s a price-performance ratio that 
pays.

6.  Uncompromising quality 
Continuous investments in quality are one reason for LogiMAT’s excellent reputation internation-
ally. This kind of continuity pays off for you.

Değer katan 
fuar

added-value 
event



LogiMAT 2019
Tarih 
19 – 21 Şubat 2019

Yer 
Yeni Stuttgart Fuarı

Son başvuru tarihi   
20 Eylül 2018

LogiMAT 2019
Date 
19 to 21 February 2019

Venue 
Stuttgart Trade Fair Centre,  
Germany

Deadline for registrations   
20 September, 2018 

Organizatör 
EUROEXPO  
Messe- und Kongress-GmbH 
Joseph-Dollinger-Bogen 7 
80807 München 
Tel.: +49 (0)89 32391-259
Faks:+49 (0)89 32391-246
E-posta: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de

Organiser
EUROEXPO  
Messe- und Kongress-GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 7
80807 Munich, Germany
Tel.: +49 89 32391-259
Fax: +49 89 32391-246
E-mail: logimat@euroexpo.de
Internet: www.logimat-messe.de

LogiMAT 2018 Demeçleri LogiMAT 2018 testimonials
“We’ve seen lots of interest with specific project proposals at  
both our exhibitor booths. Many businesses seek to more closely  
integrate their material flows in production and logistics.  
For exhibitors, it’s a pleasure to be here.”
Dr. Matthias Schweizer, Head of Marketing,  
viastore Group, Stuttgart

“The 16th LogiMAT has been a great success for us.  
We’re encountering a large number of visitors from abroad,  
who bring international project proposals with them.”
Claudia Signorelli, Head of Marketing,  
Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Isernhagen

“In our view, LogiMAT has evolved into the world’s  
number-one logistics trade show.”
Andreas Ebert, Managing Director, Aberle GmbH

“We are involved in several international process automation  
projects in the intralogistics industry. Here at LogiMAT, I’m  
meeting current and potential future suppliers and partners.”
Peter Darvasi, Project Manager, Continental France

“We’re here in Stuttgart for the entire event. As an American  
company, we want to get a better feeling for the European market  
and better understand the needs of our customers. We’d also like  
to gain an overview of the technologies available today.”
Cole Parker, Project Engineer, RightHand Robotics, Boston

 Source: LogiMAT Daily

“Her iki fuar standında da somut proje taleplerinde iyi rağbet görüyoruz.  
Birçok şirket, üretime ve lojistiğe ait malzeme akışlarını birbirine daha  
yakın bağlamak istiyor. Bir katılımcı olarak burada olmak büyük keyif.”

Dr. Matthias Schweizer,  
viastore Group Pazarlama Müdürü, Stuttgart

“16. LogiMAT, bizim için çok başarılı bir fuar. Yüksek düzeyde  
uluslararası ziyaretçi ve buna istinaden yurt dışından  

gelen talepler tespit ediyoruz. LogiMAT‘ın olumlu gelişiminde  
organizasyon yönetimi büyük bir övgüyü hak ediyor.”

Claudia Signorelli, Toyota Material Handling Deutschland GmbH  
Pazarlama Müdürü, Isernhagen

„LogiMAT, düşüncemize göre kendini geliştirerek  
dünyanın lider lojistik fuarına dönüştü.”

Andreas Ebert, Aberle GmbH Şirket Müdürü

„İntralojistik alanında, süreç otomasyonuna yönelik birkaç  
uluslararası projede yer alıyoruz. LogiMAT‘ta, mevcut ve  

potansiyel tedarikçiler ve iş birliği ortakları ile buluşuyorum.”
Peter Darvasi, Proje Müdürü, Continental France

„Fuar boyunca Stuttgart‘tayız. Bir Amerikan şirketi olarak,  
Avrupa pazarının nabzını yoklamak daha iyi bir fikir edinmek ve  

müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak istiyoruz. Ayrıca güncel  
teknolojiler hakkında genel bir fikir edinmek istiyoruz.“

Cole Parker, Proje mühendisi, RightHand Robotics, Boston

Kaynak: LogiMAT Daily
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Durum: Şubat 2018
Status: February 2018
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