
  

page 1 of 2 

TOS+H Expo 2022, Katılımcı Görüşleri 
 

 

Honeywell, Harun Özerkan 

 

“Yüz yüze etkinliklere uzun bir süre ara verdikten sonra iş güvenliği ve 

sağlığı sektörünün tüm kilit oyuncuları, müşterileri ve nihai kullanıcıları ile 

aynı çatı altında bulunmak çok güzeldi. TOS+H Expo 2022, Messe 

Düsseldorf ve Türk Partneri Tezulaş Fuar tarafından iyi plandı ve hayata 

geçirildi. Geleceği yönlendirmeye yardımcı olacak daha gelişmiş 

çözümler ve hizmetlerle daha geniş kitlelere ulaşacağımız bir sonraki 

fuarı dört gözle bekliyoruz, hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 

ProtectOne, ProtectAll.” 

 

3D Ear Lab, Hülya Şen 

 

“İnsan Sağlığına önem veren 3D Ear Lab, TOS+H’a katılarak iş sağlığı 

ve güvencesi ile ilgili sektörlere, inovatif ve teknolojik çözümler 

sundu. 3D Ear Lab olarak önceliğimiz, en ileri teknoloji ile insan 

sağlığına ve anotomisine uygun, inovatif ürünler üretmektir. Yeni ürünler 

ve çözümler arayan firmaların ziyaret ettiği TOS+H’da  kişiye özel 

ürettiğimiz işitme koruyucularımızı sunmanın memnuniyetini yaşadık. 

İnovatif ürün arayışında olan yerli ve yabancı firmaların ilgisini, yoğun 

şekilde görmek bir Türk firması olarak bizi gururlandırdı. Farklı 

sektörlerden oluşan kendi alanlarında uzman firmalar ile 

TOS+H’ta  bulunmak, ürünlerimizin doğru hedef kitlelere ulaşmasını 

sağladı. Önceden öngöremediğimiz değişik sektörlerden, farklı 

firmaların da kişiye özel ürettiğimiz kulak tıkaçlarına ilgi duyması, 

çalışanına değer veren bir çok firma olduğunu teyit etmiştir. Ülkemizin 

önde gelen firmalarının teknolojik ve yeni ürünler kullanmaya hazır 

olduğunu görmek bizleri ayrıca motive etmiştir.  Bir sonraki fuara yeni ve 

geliştirilmiş ürünlerle katılmayı hedefliyoruz. Teşekkürler TOS+H!” 

 

 

Ansell Healthcare NV, Wannika Phutchang, Pazarlama İletişimi ve 

Etkinlikler Uzmanı 

 

"Fiziksel etkinliklere uzun bir süreliğine ara verdikten sonra, bu yılki 

TOS+H fuarına katılabildiğimiz için çok mutluyuz. Fuar, önemli 

müşterilerimiz ve nihai kullanıcılarımızla yüz yüze iletişimi yeniden 

sağlayarak bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

kanıtladı. İki yıl sonraki fuara katılmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz." 
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TİGİAD, Arda Ataoğlu, Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı 

 

“TOS+H, sektöre kattığı değer itibariyle bizler için oldukça önemli bir 

organizasyon. 2022 fuarı da yine bu beklentimiz çerçevesinde başarılı bir 

organizasyon olarak kayıtlarımızda ve hafızalarımızda yerini almış oldu. 

Fuar ile eş zamanlı ve aynı binada yaptığımız olağan genel kurulumuzla 

birlikte hem üyemiz hem üye adayımız bir çok firma yetkilisi ile bir araya 

geldiğimiz bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür 

ederiz. Sektörün tek çatı derneği olarak 2024 yılında tekrar iş birliğine ve 

sektörü el birliği ile yukarı taşımaya hazırız.” 

 

 

NAR İŞ GÜVENLİĞİ, Yiğit Kuçinoğlu 

 

“Daha önceki tüm fuarlarına katıldığımız gibi bu yıl da yine fuarda yerimiz 

alarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtma fırsatımız oldu. TOS+H 

bizler için hem sektörün geldiği noktayı hem de bizlerin sektördeki yerini 

öğrenebilmemiz için iyi bir fırsat. Mevcut iş ortaklarımız ile bir araya 

gelerek hasret giderdik ve ayrıca yeni insanlarla da tanıştığımız güzel bir 

fuarı geride bıraktık. Eksik taraflar tabi ki oldu ama artıları daha fazla bir 

organizasyon olarak hatırlayacağız. Umarız iki yıl sonra tekrar  bir araya 

gelip hem işimizi hem dostluklarımızı büyütürüz. Emeği geçen herkese 

teşekkür ederiz.” 

 

Ejendals, Gökhan Senses Bölge Satış Müdürü 

 

“Ejendals Türkiye ekibi olarak ilk kez fuara katılma fırsatı bulduk. Yoğun 

geçen bir fuar oldu ve güzel toplantılar gerçekleştirdik. Şirketimiz 

Türkiye’ye ciddi bir yatırım yaptı ve ekibimiz büyüyor. Tabi ki ileriki 

yıllardaki organizasyonlara da katılmayı gönülden istiyoruz. Covid 

nedeniyle yüz yüze görüşemediğimiz müşterilerimizle görüşüp,  

hedeflediğimiz müşterilerimize kendimizi ve ürünlerimizi anlatma fırsatı 

bulduk. Sektör ayrımı olmadan İş Güvenliği konusunda ilgili herkesi 

standımızda ağırladık. Özel teknolojilerimiz ve servislerimiz çok ilgi çekti. 

Özel bir ayak tabanı tarama cihazı ile yaptığımız analizlerimize ilgi çok 

yoğundu.“ 

 

 

 

 


