Basın Bülteni

DOMOTEX 2022 (13 - 16 Ocak):
DOMOTEX 2022 yeni bir çığır açıyor
- "Halı ve Kilimler" ile "Zemin ve Duvar" ürün gruplarının yeni düzeni
- Yeni etkinlik günleri: Perşembe'den Pazar'a
- Sektörden yüksek oranda katılım
Hannover. DOMOTEX, 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında, Hannover'de 33. etkinliğine
hazırlanırken, fuarın ana teması ‘COVER NEW GROUND‘ olarak açıklandı. Ana tema,
günümüzde ve gelecekte de toplumsal önemi olan çalışma ve yaşam için doğal ve
sürdürülebilir ortamlar gibi konuları fuarın odak noktasına koymak üzere seçilmiştir. ‘COVER
NEW GROUND‘, aynı zamanda iç tasarımın gerçek temeli olarak zemin ve zemin
kaplamalarına yeni bir bakış açısı getiriyor. DOMOTEX 2022'de yeni uygulamalar, trendler ve
yenilikler keşfedilmeyi bekliyor. Yeni tanıtılan iki başlık olan, modern ve optimize edilmiş "Halı
ve Kilimler" ile "Zemin ve Duvar"a ek olarak, özel uyarlanmış salon yapısı da ziyaretçiler için
yönlendirmeyi kolaylaştıracak.
Kapıların ziyaretçilere açılmasına beş ay gibi bir süre kalmasına rağmen, mevcut fuar alanının
yüzde 95'i şimdiden rezerve edildi. Özellikle 2 yıl gibi uzun bir sürenin sonunda, ilk Hannover
merkezli dijital öğelerin de olacağı fiziki ticaret fuarı olması nedeniyle, katılımcılar ve fuar
organizatörü olan Deutsche Messe, DOMOTEX‘i dört gözle bekliyorlar. Son 10 yıldır fuarın en
büyük katılımcı ülkesi olan Türkiye’den de, halı ve zemin kaplamaları alanında faaliyet
gösteren firmalar şimdiye kadar fuara yapmış oldukları 25.000 m²‘yi aşan başvuru ile fuara
yoğun ilgi gösterdiler.
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Halı Tasarım Ödülleri 2021 (Carpet Design Awards) sahiplerini buldu
Carpet Design Awards 16. Kez, bu defa geniş bir dijital izleyici kitlesi önünde sahiplerini buldu.
DOMOTEX'in 2021 Halı Tasarım Ödülleri'nin son turuna toplam 27 finalist ulaştı. 20 Mayıs
2021 tarihindeki sanal etkinlikte, prestijli endüstri ödülü Carpet Design Awards ile toplam 9
tasarımcı ve halı girişimcisi onurlandırıldı. Bu yılki finalistler arasında yer alan Selam Carpet
& Home, “Her Highness„ isimli tasarımı ile klasik modern tasarımı yansıtan yeni halıların
yarıştığı “Best Transitional Design„ ödülünü kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.

İki yeni güçlü başlık: "Halı ve Kilimler" ile "Zemin ve Duvar", pazara daha kapsamlı bir bakış
sunacak
Yeniden planlanan salon düzeni ile ziyaretçiler için yönlendirme daha da kolaylaşacak:
Toptancı ve perakendeci, mimar, iç tasarımcılar ile el sanatları ve mobilya sektöründen
katılım sağlayan tüm ziyaretçiler daha kolay yönlendirilecekler. 2 ila 4 numaralı salonlarda
tüm dünyadan gelen el yapımı halılara ek olarak, 5 ila 7 arasındaki salonlarda makine halıları
sergilenecek.

11. Salon’da tekstil zemin kaplamaları sergilenirken, Salon 12’de uygulama ve kurulum
teknolojisine ilişkin pratik çözümler ve Salon 13'te de sert zemin ve esnek zemin kaplamaları
yer alacak.

Deutsche Messe AG, DOMOTEX Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano, "Trendleri,
yenilikleri ve yaşam tarzı gibi konuları fuar alanının farklı alanlarında sunacağız. 'COVER NEW
GROUND' teması, sürdürülebilir ve sağlıklı malzemelerin yaşam ve çalışma ortamlarında nasıl
büyük bir önem kazandığını ve aynı şekilde zemin kaplamalarının tüm mekanlarda, tamamen
yeni rollerle yenilikçi dekoratif öğeler olarak yer aldığını ortaya koyacak. Ancak DOMOTEX
aynı zamanda, tedarik darboğazlarının yarattığı zorluklar, riskler ve fırsatlar ile bunlara yanıt
olabilecek çözümler de dahil olmak üzere sektörü etkileyen diğer sıcak konulara da
değinecek. Süregelen pandemiden sonra Ocak 2022'de Hannover'de zemin kaplama
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endüstrisiyle yeniden yüz yüze görüşebileceğimizi bilmek, tüm hazırlıklarımızı daha heyecanlı
ve eğlenceli hale getiriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Yeni Döşemeler", "Yeni Zeminler" ve "Pazarlamanın Yeni Yolları": DOMOTEX ana temasını
destekleyen üç odak konusu
“Yeni Döşemeler”, sağlıklı yaşam ve çalışma ortamlarına, çevre dostu malzemelere ve üretim
süreçlerine olan bağlılığa sahip ve dengeli alanlar yaratma amacıyla döngüsel ekonomiye
karşı artan ilgiye odaklanacak.
İkinci odak konusu "Yeni Zeminler"; halı, ahşap ve kompozit döşemelerin dış mekan kullanımı
veya iç ve dış alanların birleştirilmesi gibi gelişmiş döşeme uygulamalarına dikkat çekecek.
Ayrıca döşeme ve zemin kaplamalarının, duvar dekorasyonu amacıyla, hatta mobilya ve
kumaşların ayrılmaz bir tamamlayıcısı olarak kullanıldığını ve iç mekanların görünümünü
tamamlamada ne kadar yönlü ve etkili olabileceklerini gösterecek.

Üçüncü ve son odak konusu olan "Pazarlamanın Yeni Yolları" değişen koşullara ustalıkla yanıt
vermenin önemini vurgulayacak. Ekonomiye önemli ölçüde etki eden ithalat ve ihracat
koşulları, tedarikçi ilişkileri, dijital hizmetler ve yükselen çevrimiçi ticaret platformları, aynı
zamanda pazarları sürekli değişime uğratıyor. Zemin kaplama sektörü için de sosyal medya
önemli bir satış kanalı haline geldi. Küresel bir pazar yeri ve ilham kaynağı olarak DOMOTEX
2022, zemin kaplamaları endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel sorunları ele alacak ve
katılımcıların aklındaki tüm sorulara yanıt verecek.

DOMOTEX 2022’de yeni etkinlik günleri
DOMOTEX, 2022’den itibaren Perşembe günü başlayıp Pazar gününe kadar sürecek.
(Önceden Cuma gününden Pazartesi gününe kadardı.) Dolayısıyla DOMOTEX 2022, 13
Ocak'ta başlayıp 16 Ocak'a kadar devam edecek. Yeni etkinlik günleri, çok sayıda ziyaretçi
ve katılımcının da önerisiyle, fuarı Perşembe günü açarak ardışık iki iş günü sunma gibi
taleplere yanıt vermis olacak.
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Diğer DOMOTEX etkinlikleri:
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası halı ve zemin
kaplamaları fuarının, etkinliğin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ile çakışması nedeniyle Mart
yerine Mayıs ayında yapılmasına karar verildi. 25-27 Mayıs 2022, Şanghay’da
düzenlenecek fuarın alanı NECC sahası olacak.
DOMOTEX Turkey: Türkiye ve Orta Doğu’nun önde gelen halı ve yer döşemeleri fuarı ise
2022 senesine ertelendi. Yeni tarihler en kısa sürede duyurulacak.
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