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Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından 11 Mayıs 
2016 Çarşamba günü İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen,  

hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tedarikçilerin 
bir araya getirildiği “Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Bu-
luşması” üçüncü kez kapılarını sektör temsilcilerine açtı. 

İki yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve EGSD’nin prestij projesi 
olma yolunda ilerleyen 3. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarik-
çileri Buluşması’na bu yıl 35 firma katılarak ürünlerini üretici-
lerle buluşturma imkanı buldu. Bu yıl etkinliğin ana sponsoru, 
PİMMS Group bayilerinden Enriko Aliberti firması oldu.

“Üretici ve tedarikçi için şans”

Dernek yönetimi olarak özellikle İzmir ve Ege Bölgesi ekono-
misine katkı sağlayan projeler üretmeye gayret gösterdiklerini 

ifade eden EGSD Başkanı Mukadder Özden, fuar ve sergi or-
ganizasyonlarının üreticiler ile tedarikçiler için büyük bir şans 
olduğunu ve bu yüzden son derece önemsediklerini söyledi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği, 11 Mayıs tarihinde İzmir Hilton 
Oteli’nde üretici ve tedarikçileri ile buluştu. Ana sponsor ise PİMMS 
bayilerinden Enriko Aliberti oldu.

Ege’de Hazır Giyimciler 
Tedarikçileriyle Buluştu
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Adeta mini bir fuar havasında geçen buluşmaların her geçen yıl 
daha fazla katılımcıya ulaştığını vurgulayan Özden, “Bu yıl yine 
dokuma – örme kumaş, boyahane, ambalaj, dijital baskı, ya-
zılım, nakış, brode, gipür, konfeksiyon makinaları, barkod sis-
temleri, yazılım, etiket, tela, aksesuar, fermuar gibi ürün grupları 
üreticileri ile EGSD üyeleri gün boyunca ikili görüşmeler gerçek-
leştirmiştir” dedi. 

Etkinlikte Mimaki Baskıları ile Defile Dü-
zenlendi

Etkinliğe sponsor olan Enriko Aliberti firmasının Genel Müdürü 
Fikri Kurt ise, organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Ege Bölgesi 
bayiliğini yapmakta olduğumuz Mimaki tekstil baskı makinelerini 
sektöre daha yakından tanıtabilmek, özellikle dijital teknolojinin 

getirmiş olduğu kolaylıkları, hızı ve düşük yatırım maliyetleri ile 
elde edilebilecek üretim esnekliklerini tekstilcilerimize gösterebil-
mek amacıyla böyle bir organizasyona sponsor olduk” şeklinde 
konuştu ve tüm organizasyon ekibine teşekkürlerini iletti: “Bu 
vesileyle Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Mukadder Özden Hanım’a ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine 
ve dernek çalışanlarına, göstermiş oldukları güzel ev sahipliği ve 
yardımları için bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isterim.”

Enriko Aliberti firmasının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 
etkinliğin açılışı firmanın mini defilesi ile daha da renk kazandı. 
Defilede Mimaki TS300P-1800 ile baskısı yapılan kıyafetler tüm 
katılımcıların ilgi odağı oldu. Özellikle tekstil baskı sektörü için 
geliştirilen Mimaki TS300P-1800 baskı makinesi, etkinlik bo-
yunca çalışır halde misafirlere tanıtıldı. 
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