logitrans 2018 Katılımcı Görüşleri
Şengül Ergün, Kurumsal İletişim Yöneticisi, Omsan Lojistik A.Ş., Türkiye
logitrans Fuarı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi bölgelerin lojistik ve tedarik zinciri
sektörlerini bir araya getirmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Fuarın getirdiği dinamizm ile
birçok işbirliği geliştirilmekte ve yeni projeler doğmaktadır. Fuar yönetimi profesyonel ve çözüm
odaklı yaklaşımıyla geliştirilecek işbirlikleri için uygun bir atmosfer yaratmakta ve ticari başarılara
destek olmaktadır.
Ömürden Özacar, Türkiye Satış Müdürü, KRONE, Türkiye
logitrans fuarı, Türkiye’de düzenlenen ve sektörel anlamda hem ülke çapında hem de global çapta
etkiler yaratan bir fuar. Böyle bir dönemden geçerken bile hiç tereddüt etmeden bu fuara katılma
kararı aldık. Krone’nin tüm satış kadrosu 3 gün boyunca 3 farklı kıtadan onlarca ülkeden gelen
misafirlerimizi ağırladık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen nakliyeci dostlarımızla buluştuk. Fuara
katılarak Türk nakliyecisinin yol arkadaşı olduğumuzu gösterdik, bundan sonra da katılarak Türk
nakliyecisinin yanında olmaya devam edeceğiz.
Müge Karahan, Pazarlama & Satış Geliştirme Müdürü, Fevzi Gandur Lojistik, Türkiye
Tüm sektörü bir araya getiren, yerli yabancı birçok katılımcıyı sektörün öncüleri ile buluşturan
logitrans fuarında her sene olduğu gibi bu sene de çok verimli bir süreç geçirdik. Uluslararası ve lokal
anlamda müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışmayı hedeflediğimiz firmalarla verimli görüşmeler
yapma konusunda bu en tecrübeli ihtisas fuarına katılmaktan keyif duyuyoruz.
Erkin Fındık, Genel Müdür, Ulukom Bilgisayar A.Ş. / WiseTech Global Group, Türkiye
logitrans, Türkiye’de düzenli olarak yapılan tek uluslararası lojistik fuarı ve oturmuş katılımcı ve
ziyaretçi yapısı ile beklentilere cevap veriyor. hem mevcut müşterilerimizle hem de kendi alanımızda
yeni fırsatlar içeren kişilerle güzel görüşmeler gerçekleştirdik ve sonuçtan gayet memnun kaldık.
Onur Talay, Yönetim Kurulu Başkanı, Sarp Intermodal, Türkiye
Endüstrimizin verimli ve sürdürülebilir geleceğinin intermodal taşımacılıkta olmasını bekliyoruz. Sarp
Intermodal olarak bu harekete öncülük edecek ve hizmetlerimizi tanıtmak için mükemmel bir yer
olan logitrans’daki varlığımızı sürdüreceğiz.

Reşit Can, Genel Müdür, AS24 Turkey Pazarlama LTD. ŞTİ., Türkiye
AS24 Türkiye Ailesi olarak logitrans 2018’de katılımcı olmaktan ve iş ortaklarımızla buluşmaktan
sonsuz keyif aldık. Önümüzdeki yıllarda da yenilikçi bakış açımızla lojistik sektörüne destek veren
firmalar arasında olmaktan mutluluk duyacağız.
Mazlum Abanoz, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Oregon Teknoloji Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Türkiye
Düzenli katılım sağladığımız fuarda, yüksek katılım ve ilgiden çok memnun kaldık. Bizler için faydalı
geçen 2018 logitrans fuarında her sene yer almak gurur verici.
Devrim Koray, Yönetim Kurulu Üyesi, Greenlog Intermodal Loj. Hiz. A.Ş., Türkiye
İlişki geliştirme ve sektörle farkındalık anlamında fayda gördük. Beklentilerimize büyük ölçüde cevap
veren bir fuar oldu. Organizasyon anlamında da çok başarılı bir fuardı. Önümüzdeki yıl tekrar bu
fuarda yer alacağımızı düşünüyoruz.
Louis Lu, Pazarlama Müdürü, Sinochain Logistics, Çin
Sinochain Logistics, Çin Hükümetinin de ortağı olduğu, önde gelen Çin-Türkiye arasında tedarik zinciri
çözüm ortağıdır. Çin ile Türkiye arasında blok tren / kamyon hizmeti oluşturup organize edeceğiz.
Gamal Haddad, Sistem Yöneticisi, Tristar Cargo, Mısır
Gerçekten güzel bir fuar, memnun kaldık.
Berkant Şükrüoğlu, Portföy Yöneticisi, P&O Ferrymasters, Türkiye
Her şey çok güzel ve düzenli tertip edilmiş.
Tomris Özaydın, Karayolu Taşıma Müdürü, Gebrüder Weiss, Avusturya
Organizasyon çok başarılıydı.
Ergin Kargalıoğlu, Genel Müdür Yardımcısı, Soft A.Ş., Türkiye
İş ilişkilerimizi geliştirdiğimiz, önem verdiğimiz ve yıllardan beri katılım sağladığımız bir fuar.
Yakup Bozkurt, Yönetici, Öztrans, Türkiye
logitrans fuarı oldukça verimli geçti. Yeni firmalarla tanışma imkanımız oldu.

