
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafın-
dan İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen,  hazır 
giyim sektöründe faaliyet gösteren üretici ve 
tedarikçilerin bir araya getirildiği “Ege Tekstil ve 
Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması” üçüncü kez 
kapılarını sektör temsilcilerine açtı. İki yıldır başa-

Held at İzmir Hilton Hotel by the Aegean Clothing 
Manufacturers Association (EGSD), “Meeting of 
Aegean Textile and Outfit Suppliers”, where the 
manufacturers and suppliers of the ready-to-we-
ar industry meet, openned its doors to the sec-
torial representatives for the third time. 35 com-

Ege’de hazır giyimciler
tedarikçileriyle buluştu

Ready-to-wear manufacturers and 
suppliers met in the Aegean

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

The Aegean Clothing Manufacturers Association met with its manufacturers 
and suppliers at İzmir Hilton Hotel, on May, 11. And the main sponsor was one of 
the PIMMS retailers, Enriko Aliberti.
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rıyla gerçekleştirilen ve EGSD’nin prestij projesi olma yo-
lunda ilerleyen 3. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri 
Buluşması’na bu yıl 35 firma katılarak ürünlerini üreticiler-
le buluşturma imkanı buldu. Bu yıl etkinliğin ana sponso-
ru, PİMMS Group bayilerinden Enriko Aliberti firması oldu.

“ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ İÇİN ŞANS”
Dernek yönetimi olarak özellikle İzmir ve Ege Bölgesi 
ekonomisine katkı sağlayan projeler üretmeye gayret 
gösterdiklerini ifade eden EGSD Başkanı Mukadder Öz-
den, fuar ve sergi organizasyonlarının üreticiler ile teda-
rikçiler için büyük bir şans olduğunu ve bu yüzden son 
derece önemsediklerini söyledi. Adeta mini bir fuar ha-
vasında geçen buluşmaların her geçen yıl daha fazla 
katılımcıya ulaştığını vurgulayan Özden, “Bu yıl yine do-
kuma – örme kumaş, boyahane, ambalaj, dijital bas-
kı, yazılım, nakış, brode, gipür, konfeksiyon makinaları, 
barkod sistemleri, yazılım, etiket, tela, aksesuar, fermuar 
gibi ürün grupları üreticileri ile EGSD üyeleri gün boyun-
ca ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir” dedi. 

panies found a chance to introduce their 
products to manufacturers by attending 
the 3rd Aegean Textile and Outfit Supp-
liers’ Meeting, having been organized 
successfully in two years and going to be 
a prestige project of EGSD. This year, the 
main sponsor of the event was Enriko Ali-
berti, one of PIMMS Group retailers.

“A CHANCE FOR THE MANUFACTURER 
AND SUPPLIER”
Stating that they are spending effort to 
create projects contributing to the eco-
nomy of especially İzmir and the Aegean 
Region as the administration of the asso-
ciation, Mukadder Özden, the President 
of EGSD, said fairs and exhibitions are gre-
at chances for manufacturers and supp-
liers, so they take it very seriously. Özden, 
emphasizing that the meetings, which are 
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ETKİNLİKTE MİMAKİ BASKILARI İLE DEFİLE DÜZENLENDİ
Etkinliğe sponsor olan Enriko Aliberti firmasının Genel Müdürü 
Fikri Kurt ise, organizasyonla ilgili şunları söyledi: “Ege Bölgesi 
bayiliğini yapmakta olduğumuz Mimaki tekstil baskı makinele-
rini sektöre daha yakından tanıtabilmek, özellikle dijital tekno-
lojinin getirmiş olduğu kolaylıkları, hızı ve düşük yatırım maliyet-
leri ile elde edilebilecek üretim esnekliklerini tekstilcilerimize 
gösterebilmek amacıyla böyle bir organizasyona sponsor ol-
duk” şeklinde konuştu ve tüm organizasyon ekibine teşekkürle-
rini 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 teşekkürleri-
mizi sunmak isterim.” Enriko Aliberti firmasının ana sponsorlu-
ğunda 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 boyunca çalışır halde misafirlere tanıtıldı.

like a small fairs, reach more participant with each passing year, 
said “Once again, EGSD members and the manufacturers of the 
product groups such as weaving – knit fabric, dyeing works, pac-
kage, digital printing, software, embroidery, brode, guipure, textile 
machines, barcode systems, label, baline, stiffening cloth, acces-
sory, zip, had mutual meetings, in this year”. 

AT THE EVENT A FASHION SHOW WAS ORGANIZED WITH MIMAKI 
PRINTINGS
Fikri Kurt, the CEO of Enriko Aliberti, sponsoring the event, spoke 
about the organization: “To be able to closely introduce to the se-
ctor with Mimaki textile printing machines, of which we are the re-
tailer in the Aegean Region, and to present our textile industrialists 
the flexibility in production, which can be gained with the easiness, 
speed and low investment cost that are brought by the digital tech-
nology, we sponsored such an organization” and he thanked the 
entire organization staff: “With this opportunity, I present our gratitu-
de once again to the Head of the Executive Board of the Aegean 
Clothing Manufacturers Association, Mrs. Mukadder Özden, and all 
the Executive Board Members and the association staff, for hosting 
and helping, nicely”. The launch of the event, of which main sponsor 
was Enriko Aliberti company, became even more colorful with the 
company’s small fashion show. In the show, the clothes which were 
made with the printing of Mimaki TS300P-1800 gathered the atten-
tion of all the attendants. Particularly developed for the textile prin-
ting sector, Mimaki TS300P-1800 was introduced to the customers 
through out the event, while it was operating.
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