Basın Bülteni

TOS+H EXPO ertelendi
Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar, İstanbul’da
düzenlenecek TOS+H EXPO 2020’yi erteliyor. Türkiye’nin İş Güvenliği
ve Sağlığı konusunda önde gelen ihtisas fuarının dördüncüsü için,
hazırlıkların zamanında yapılabilmesini sağlayacak alternatif tarih en
kısa süre içinde tüm ilgili ortaklar ile yapılacak yakın görüşmeler
neticesinde belirlenecek.
Korona salgını ile ilgili dinamik gelişmeleri ve Türk hükümetinin tüm
etkinlikleri erteleme kararını takiben, TOS+H EXPO 2020 planlandığı
tarihlerde Temmuz ayında yapılmayacak. Messe Düsseldorf ve Tezulaş
Fuar, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ortaklarıyla
yakın koordinasyon ve detaylı görüşmeler sonucunda bu karara vardı.
„Tüm katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın yararını
gözettiğimizden şüphemiz yoktur. Tüm paydaşların sağlığı ve güvenliği
öncelik taşımaktadır“, diyor Messe Düsseldorf GmbH CEO’su Werner M.
Dornscheidt. „Bütün taraflara gerekli desteği sağlamak üzere önemli adımlar
atıyoruz.“
Messe Düsseldorf, dördüncü TOS+H EXPO’yu erteleme kararını alırken
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, Robert Koch Enstitüsü’nün prensiplerini dikkate
alan

Alman

Federal

Hükümeti’nin

ve

önemli

etkinliklerin

risk

değerlendirmesini yapan kriz yönetim ekiplerinin tavsiyelerini takip etmiştir.
Bu tavsiyelerin yanı sıra, Avrupa dahil olmak üzere hastalığa yakalanmış
bulunan kişi sayısında görülen önemli artış sonucunda Messe Düsseldorf
ve ortakları durumu hep birlikte yeniden değerlendirmiştir.
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen
10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi de ertelenmektedir.
Ayrıntılı bilgi için toshexpo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Messe Düsseldorf Grubu*
Messe Düsseldorf Grubu, 2019 yılında elde ettiği 369 Milyon Avro’luk geliri
ile Almanya’nın en başarılı ihtisas fuarı kuruluşlarından biri olarak
konumunu koruyor. 29.195 fuar katılımcısı Düsseldorf’ta 2019 yılında
düzenlenen etkinliklerde ürünlerini 1,4 milyon ihtisas ziyaretçisine tanıttı. Bu
etkinlikler daha önce yapılanlarla karşılaştırıldığında hem katılımcı hem de
ziyaretçi sayılarında artış olduğu gözleniyor. Messe Düsseldorf Fuar Alanı,
beş uzmanlık alanında 50 ihtisas fuarına ev sahipliği yapıyor: Makine, Tesis
ve Donanım; Perakende Ticaret, Ticaret ve Hizmetler; Tıp ve Sağlık;
Yaşam Tarzı ve Güzellik ile Boş Zamanları Değerlendirme. Bu ihtisas
fuarları arasında sektörlerinde 1 numaralı etkinlikler olan 22 fuarın yanı sıra
şu anda 15 güçlü partner ve misafir etkinlik bulunuyor. Messe Düsseldorf’un
yan kuruluşu Düsseldorf Congress de, 2019 yılında toplamda yaklaşık
365.000 delegenin katıldığı 1.000 etkinlik, kurumsal etkinlik, konferans ve
toplantı düzenledi. Messe Düsseldorf Grubu ayrıca, diğer ülkelerde
düzenlediği 75 önemli etkinlik, ortak etkinlik ve kontratlı etkinlikle dünya
çapında önde gelen ihracat platformları oluşturdu. Düsseldorf’ta yapılan bir
numaralı ihtisas fuarları 2019 yılında % 73 oranında uluslararası katılımcı
ile % 37 oranında uluslararası ziyaretçiyi ağırladı. Messe Düsseldorf Grubu,
7 uluslararası iştiraki de dahil olmak üzere 77 uluslararası ofisten oluşan
küresel bir ağa sahip bulunuyor.
* Tüm rakamlar kesin hesaplara dayanmaktadır.
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