SIGN İSTANBUL 2016 SONUÇ RAPORU
18. kez 29 Eylül- 2 Ekim 2016 tarihlerinde organize edilen SIGN İstanbul
Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı; son 18 yılın en
yoğun ziyaretçisini ağırlayarak sektörün Avrasya’daki en büyük buluşma noktası
olma özelliğini bir kez daha pekiştirdi.
18. Uluslararası SIGN İstanbul fuarı TÜYAP’ın 11 – 12 ve 14. salonlarında
düzenlendi ve fuarda 31 ülkeden 357 firma, dijital baskı, tekstil baskı, sign
teknolojisi, görsel iletişim, LED & LED ekranlar, dokümantasyon, promosyon,
endüstriyel baskı ve 3D baskı ile ilgili teknoloji, ürün ve hizmetlerini sergiledi. Fuar
ziyaretçileri sektördeki son gelişmeleri takip etmenin yanı sıra 3D Printshow
İstanbul özel bölümünde yer alan konferanslara ve artık gelenekselleşen ve İstanbul
Reklam’ın sponsorluğunda gerçekleşen Atölye SIGN İstanbul standındaki
workshoplara katılma şansına sahip oldular.
SIGN İstanbul’u 4 gün boyunca toplam 62 ülkeden 21.869 kişi ziyaret etti ve
böylelikle fuar 18 yılın en yoğun ziyaretçisini ağırladı. 30.000 m2 brüt alana kurulan
SIGN İstanbul ziyaretçilerinin %14’ü fuara 2 gün ve daha fazla vakit ayırdılar.
Yurtdışından gelen 2.811 ziyaretçinin toplam ziyaretçi içerisindeki oranı ise %12,8
olarak gerçekleşti.
Katılımcılarımız ile yaptığımız anketlere göre; katılımcılarımızın %68’i genel olarak
fuarı iyi ya da çok iyi bulurken, %80’i fuarın kendileri açısından verimli geçtiğini
belirtti ve %45’i SIGN İstanbul 2017 fuarı için şimdiden sözleşmelerini onaylayarak
fuarın başarısını tastikledi.

SIGN İstanbul ziyaretçilerinin %61’ini endüstriyel reklam üreticileri ve dijital baskı
merkezleri oluştururken, %7’sini tekstil sektörü oluşturdu.

Ziyaretçilerimizle yaptığımız anketler; ziyaretçilerimizin %16’sının satın alma kararı
vermek, %19’ununsa alternatif ürün bulmak için fuarı ziyaret ettiklerini gösterdi.
Ziyaretçilerimizin %74’ü fuar hakkındaki izlenimlerini iyi ya da çok iyi olarak
değerlendirerek, %82’si fuarın beklentilerini karşıladığını ve fuardan memnuniyetle
ayrıldıklarını belirttiler.

SIGN İstanbul Fuarını Türkiye’nin yanı sıra 61 ülkeden 2.811 sektör profesyoneli
ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin %46’sını Ortadoğu, %30’unuysa Balkanlar ve BDT
ülkeleri oluşturdu. Ortadoğu ve Balkanlar bölgelerine yapılan yoğun pazarlama
kampanyaları sonucunda en çok ziyaretçi artışı Ortadoğu bölgesinde gerçekleşti.

SIGN İstanbul 2016’da en çok ziyaretçi gelen ülkeler sırasıyla; Türkiye, İran,
Bulgaristan, Tunus, Kosova, Yunanistan, Irak, Suudi Arabistan, Arnavutluk,
Lübnan oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çeken SIGN İstanbul 2016’da, Anadolu’dan
gelen ziyaretçilerin oranı bu yıl %5 oranında artarak %44’e ulaştı ve en fazla
ziyaretçi gelen şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir, Tekirdağ,
Konya, Balıkesir, Eskişehir ve Antalya oldu.
SIGN İstanbul 2016 yoğun ve etkili pazarlama kampanyasıyla hem Türkiye’nin dört
bir yanına hem de Avrasya bölgesinden profesyonellere ulaştı. Sektörün yerli ve
uluslararası en güçlü dergileriyle yapılan çalışmaların yanı sıra, ulusal radyolarda
çıkan radyo spotları, en çok izlenen haber kanallarında prime time ve gün içi olmak
üzere yer alan TV reklamları, dijital pazarlama kampanyası kapsamında
gerçekleştirilen yoğun sosyal medya çalışmaları ve Google adwords reklamları

kullanıldı. Ayrıca sektörün en güçlü datası olan SIGN İstanbul e-mail datasının yanı
sıra yurtiçi ve yurtdışı dergiler aracılığıyla yapılan e-mail gönderimleri, sms
hatırlatmaları ve bir önceki yılın ziyaretçilerine birebir telefon görüşmeleri
gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucu olarak SIGN İstanbul 2016, 18 yılın en
yoğun ziyaretçisini ağırladı ve Avrasya’nın en büyüğü olma özelliğini bir kez daha
kanıtladı.

4 EKİM – 8 EKİM 2017
ULUSLARARASI 19. SIGN İSTANBUL
ENDÜSTRİYEL REKLAM VE DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİ FUARI
Avrasya’nın en büyüğünde yeniden görüşmek üzere!

