TURKCOAT 2009 ve YENĐLĐKLER
8-11 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleşen TurkCoat fuarı geride kaldı. Gerek katılımcı
gerekse ziyaretçi açısından zengin bir ilgiye maruz kalan bu fuarda her sene olduğu gibi bu sene de dikkate değer
bazı yeni ürünler vardı elbette. Yurt içi ve yurt dışı katılımcıların en son teknolojilerini sergilediği arena, bir çok
ülkeden gelen ziyaretçilere ürünleri toplu olarak inceleme olanağı sundu.
Fuar sırasında standındaki hareketlilik ve kalabalık açısından ilgimizi çeken Artoksi Mühendislik Sanatları Merkezi
sahibi Sayın Hakan Artoksi ile gerek fuar esnasında gerekse fuar sonrasında bir çok kez bir araya geldik. Biz de
muhtelif görüşmelerimizden derlediklerimizi yine Hakan Artoksi’nin ağzından size aktaralım istedik.
“Bu yılki fuardaki en büyük dikkatimizi çeken husus organizasyondaki profesyonellik idi. Artkim A.Ş. tarafından
organize edilen bu fuar, fuar öncesi, fuar esnası ve sonrasında baştan sona mükemmel bir organizasyon ve uyum
içerisinde idi. Đhtiyaçlarımızın hemen hepsi titizlikle karşılandı, aksayan hiçbir şey yoktu. Bizler genellikte
katıldığımız bir çok fuarda son anda ortaya çıkan aksaklıklara (aydınlatma, elektrik temini, standart aksesuarlar vb.)
alışkındık.
Fuar esnasında düzenlenen seminerler de fuara ayrı ve çok özel bir katkı yarattı. Bize de bu seminerlerden birinde
bir konuşma imkanı yaratmışlar. Özellikle yurt dışından ciddi bir ilgi gören “Renk Hesap Hazinesi” adlı ürünümüz
hakkında bir bilgilendirme konuşması rica ettiler. Biz de elimizden geldiğince katkı yapmaya çalıştık. Gerek kendi
ihtiyacı için gerekse bu işin ticaretini yapmak için ihtiyaç duyulan renk ölçüm yazılımlarını satın almak yerine kendi
başına üretmeyi planlayanlar için geliştirilen bu ürün halen dünyada tek olma özelliğini halen korumakta. Renk
fiziği konusunda hiçbir bilgiye sahip olmayan yazılımcıların bile rahatlıkla birkaç günde profesyonel renk ölçüm
yazılımları hazırlamasına olanak veren bu ürün gerçekten ciddi bir izlenme oranına sahip tüm dünyada.
Fuarda özellikle Pakistan, Đran, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz oldu. PenColorArt el
tipi renk okuyucularımızla ilgili bir çok ihracat bağlantısı yaptık. Fiyatı ve yaptığı iş açısından dünyanın en
ekonomik ama ciddi renk ölçüm çözümü olan “PenColorArt” cihazı ile birlikte satılan “ShadeArt” yazılımları
mükemmel bir ikili oluşturmuş durumdalar. Kendi üretimimiz olan bu ikili ile renk ölçümünde yeni bir trendin
başlatıcısı olmuş durumdayız.
Fuarda ilgimizi çeken bir başka husus da, ülkede faaliyet gösteren irili ufaklı muhtelif üniversitelerin de stand açmış
olmaları idi. Bu bizi ayrıca mutlu etti.
Bu örnek organizayonu yapan Artkim Fuarcılık’a özellikle teşekkür ederiz. Gelecek yılda da aynı fuarda görüşmek
üzere hoşça kalın”
Artoksi Mühendislik’in sahibi Hakan Artoksi oldukça iyi bir fuar geçirmenin yarattığı heyecanla düşünce ve
gözlemlerini bu şekilde paylaşıyor bizimle. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar dileyerek ayrılıyoruz yanından.

