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Pimms has participated in ITM 2016 with all of the
textile machines of Mimaki which they represent in Turkey.

Transfer printing machine appealing to the industrial home

textile, the 320 centimeter TS500 is the only machine having

the feature of industrial transfer printing in the fair. Pimms

General Manager Selçuk Aygüler said the following: “We are

attending all the fairs to introduce our machines, to

demonstrate our machines, and to provide closer

Pimms Türkiye Mümessilliğini yaptığı Mimaki’nin

bütün tekstil makineleriyle ITM 2016’ya katıldı. Endüstriyel

ev tekstiline hitap eden bir transfer baskı makinesi olan

320 cm’lik TS500, fuardaki endüstriyel transfer baskı özel-

liğine sahip tek makine. Pimms Genel Müdürü Selçuk

Aygüler “Biz her fuara makinelerimizi tanıtmak, insanların

makinalarımızla demolarını yapması, daha yakından bilgi

verebilmek amacıyla katılıyoruz. ITM 2016’ya dört alt bayi-

Pimms: “ITM 2016 Was A Unique
Opportunity Especially For The
Digital Textile Printing Industry”

Pimms: “ITM 2016 Özellikle Dijital Baskı Sektörü
İçin Bulunmaz Bir Fırsattı”

Pimms Genel Müdürü Selçuk Aygüler, bir önceki ITM Fuarı’na oranla 3 kat büyüyen dijital baskı
salonlarının çok olumlu olduğuna dikkat çekti. Aygüler ITM 2016’nın dijital baskı sektörü için

olmazsa olmaz bir organizasyon olduğunu söyledi.

Pimms General Manager Selçuk Aygüler pointed out that the digital textile printing halls which
grew three times more compared to the previous ITM fair was very positive. Aygüler said that

ITM 2016 is an essential event for the digital textile printing industry.

Pimms General Manager Selçuk Aygüler.
Pimms Genel Müdürü Selçuk Aygüler
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information. We are participating in the fair with our four sub-

dealers. Our objective is to meet the product with the end

users, provide them with accurate information and provide

right orientation. Aygüler says that ITM 2016 is a very

important fair for them. “The digital textile printing industry

was occupying a very small space in our participation three

years ago. However, we are occupying a place which is

three times larger this year. As Pimms and Mimaki, we have

70% of the market share in the digital textile and transfer

printing areas of the textile sector in Turkey. It is a very

important fair for us. Therefore, we wanted all of our dealers

to take place in this fair.” Specifying that the sectorial trends

in the world are going towards digital printing, Selçuk Aygüler

underlines some of the issues: “Now the number of

production is decreasing, but the production speed is

increasing. At this point where the world is going for digital

textile printing, we do not have any choice of not attending

the next ITM fairs. We are planning to participate in ITM 2018

in a larger space. The geographical location of Turkey is very

important to increase the digital textile printing. I believe that

the trend captured by Turkey in 2013/2014 will be captured

again in the future. Turkey will come to a very important

position in exports in the near future.”

mizle katıldık. Amacımız ürünleri son kullanıcıyla buluştur-

mak, onlara doğru bilgilendirmeleri vermek ve doğru yön-

lendirme yapmak” dedi. Güler ITM 2016’nın kendileri için

çok önemli bir fuar olduğunu söylüyor: “Dijital tekstil baskı

için ayrılan alan önceki katılımımızda çok küçüktü fakat bu

sene tüm dijital baskıcılar olarak üç katı bir alandayız.

Pimms ve Mimaki olarak Türkiye’de tekstil sektörünün dijital

tekstil ve transfer baskı alanlarında %70’lik pazar payına

sahibiz. Bu fuar bizim için çok önemli.  Bu önemden dolayı

bütün bayilerimizin bu fuarda yer almasını istedik.” Selçuk

Aygüler dünyadaki sektörel trendlerin dijitale doğru yöneldi-

ğini belirtirken bazı konulara dikkat çekti: “Artık üretim adet-

leri azalıyor, üretim hızları artıyor. Dünyanın dijitale döndüğü

bir noktada bundan sonraki ITM’lerde bulunmamamız gibi

bir seçenek yok. ITM 2018’e alanımızı büyüterek katılmayı

planlıyoruz. Türkiye’nin coğrafi konumu dijital tekstilin art-

ması için çok önemli bir yere sahip. Türkiye’nin 2013-

2014’te yakaladığı trendi ilerleyen zamanlarda tekrar yaka-

layacağını düşünüyorum. Türkiye yakın zamanda ihracat-

ta çok önemli yerlere gelecektir.” 


