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Mart ayında düzenlenecek Intertextile Shanghai 

Apparel Fabrics, Intertextile Shanghai Home 

Textiles ve Yarn Expo Spring Fuarları ertelendi 
 

Messe Frankfurt iş ortakları ile birlikte yerel yönetim yönergelerine 

uyma kararı alarak, 10 - 12 Mart 2021 tarihleri arasında 

gerçekleşmesi beklenen Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, 

Intertextile Shanghai Home Textiles ve Yarn Expo Spring 

fuarlarını erteledi. Fuarların yeni tarihleri ise yakında duyurulacak. 

 

Messe Frankfurt (HK) Ltd. Kıdemli Genel Müdürü Wendy Wen 

kararı şu şekilde açıkladı: "Şanghay Belediyesi'ne uygun olarak 

Sağlığı Geliştirme Merkezi'nin pandemiyi önleme, kontrol etme 

faaliyetleri için kılavuzlar ve ilgili paydaşlarla dikkatli bir 

değerlendirmeden sonra, üç fuarı ileri bir tarihe ertelemeye karar 

verdik. Yeni tarihlerle ilgili olarak, üç fuarın iş paydaşları ve fuar 

alanıyla görüşme halindeyiz. Katılımcılarımıza, satın almacılara 

olan etkiyi en aza indirmek ve yine de mevcut İlkbahar / Yaz 

sezonu için satın alma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mart ayı 

içinde fuarları yeniden planlayarak düzenlemeyi hedefliyoruz. 

Yeni tarihler kısa bir süre içinde açıklanacak. Tüm katılımcıların 

anlayışları ve sabırlarından dolayı teşekkür ederiz." 

 

Fuarlarla ilgili soruları olan katılımcılar veya ziyaretçiler 

textile@hongkong.messefrankfurt.com adresine e-posta 

gönderebilir veya fuarların ilgili web sitelerini ziyaret edebilirler. 

 

 Intertextile Shanghai Apparel Fabrics: 

https://intertextileapparel.hk.messefrankfurt.com/ 

 Intertextile Shanghai Home Textiles: 

https://intertextilehome.hk.messefrankfurt.com/ 

 Yarn Expo: www.yarnexpochina.com 

 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Fuarı, Messe Frankfurt (HK) 

Ltd., Tekstil Sanayii Alt Konseyi, CCPIT ve Çin Tekstil Bilgi 

Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilmektedir. 

 

Yarn Expo Fuarı'nın organizatörleri; Messe Frankfurt (HK) Ltd., 

Tekstil Endüstrisi Alt Konseyi ve CCPIT'dir. 
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Intertextile Shanghai Home Textiles, Messe Frankfurt (HK) Ltd., 

Tekstil Sanayii Alt Konseyi, CCPIT ve Çin Ev Tekstili Derneği 

(CHTA) tarafından ortaklaşa organize edilmektedir. 

 

Messe Frankfurt'un Çin tekstil fuarları, şirketin dünya çapında 

yaklaşık 50 fuardan oluşan Texpertise Ağının bir parçasını 

oluşturur. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

http://www.texpertise-network.com/ 

 

 

 

Messe Frankfurt hakkında  
 
Messe Frankfurt, dünya çapında 2,500* çalışanı ve yıllık 738* milyon Euro‘luk cirosu ile dünyanın lider fuar 

organizatörü firmalarından biridir. Messe Frankfurt’un 175’den fazla ülkeye hizmet veren 30 iştiraki 

bulunmaktadır.  Messe Frankfurt, yüzde 60 hissesi Frankfurt belediyesine, yüzde 40 hissesi ise Hessen 

eyaletine ait olan bir kamu firmasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.messefrankfurt.com adresini ziyaret 

ediniz. 

* 2020 rakamları 
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