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FILO Uluslararası İplik ve Kumaş Fuarı 22-23 Şubat ta-
rihlerinde Milano’da düzenlenen 47. Edisyonuyla başarılı 
bir organizasyona imza attı. Dünyanın farklı noktaların-

dan katılımcı ve ziyaretçi ağırlayan fuar, 2016 bahar edisyo-
nuna kıyasla yüzde 14’lük bir artış yakaladı. İplik alanındaki 
son trendlerin sergilendiği, Milano Palazzo delle Stelline’de 
gerçekleştirilen fuarı Tekstil Dünyası Yayın Grubu Editörleri 
de yerinde takip etti. 

Endüstri 4.0’a vurgu yaparak ana konseptini “FILO 4.0” olarak 
belirleyen fuarın 47. Edisyonu, ziyaretçi sayısındaki yüksek bü-
yüme oranı ile kapılarını kapattı. Konuyla ilgili değerlendirmele-
rini paylaşan FILO Yöneticisi Paolo Monfermoso, “Filo’nun 47. 
Edisyonu çok olumlu bir hava ile kapandı. Alıcıların sayısı bek-
lenenden yüksekti ve tekstil-konfeksiyon sektörünün fuar takvi-
minin gelişimine göre organizasyonumuzun, hem katılımcı hem 
de ziyaretçi olarak şirketlerin gerçek ihtiyaçlarını karşıladığını 
doğruladı. Yabancı alıcıların ziyaretlerindeki artış da bir yandan 
FILO’nun uluslararası düzeyde oynadığı rolü ve diğer taraftan 
katılımcı şirketlerinin mükemmel üretimlerinin dünya çapında 
buluştuğu ilgiyi yansıttığı için önemliydi. FILO’nun giderek ar-
tan bir şekilde uluslararası bir boyuta ulaşmasında Italyan Ticaret 
Ajansı’da (ITA) uzun yıllar boyunca bizimle birlikte yol almıştır 
ve bu edisyonda ITA, Japonya, Kore, Hindistan, ABD, Fransa, 

FILO, the International Exhibition of Yarns and Fibres, with its 47th 
Edition held in Milan on the dates of February 22-23, placed its 
mark on a successful organization. The exhibition, welcoming ex-

hibitors and visitors from different parts of the world achieved an increase 
of 14% compared to the spring edition of 2016. Held in Palazzo delle Stel-
line in Milan, the exhibition where the latest trends taking place within the 
yarn industry had been showcased was also followed on-site by the Editors 
of our Publication Group, Textil Dünyası. 

Focusing on Industry 4.0 and defining the main concept of its 47th Edition 
as “FILO 4.0”, the exhibition closed its doors, seeing a high growth rate 
in the number of its visitors.  Director of FILO, Mr. Paolo Monfermoso 
sharing his assessments regarding the topic, quoted his wordings as follows; 
“The 47th edition Filo closed today in a very positive mood. Buyers’ flow 
was higher than expected and it confirmed that our organisational choic-
es, according to the evolution of the textile-apparel industry fair calendar, 
have met the real needs of companies, both exhibiting and visiting ones. 
The increase in foreign buyers’ visits was also significant since it reflects, 
on one hand, the role that Filo is playing internationally and, on the other, 
the interest that excellent productions of our exhibiting companies meet 
worldwide. Along our path towards an increasing internationalisation of 
Filo, the Italian Trade Agency has been with us for many years, and during 
this edition ITA promoted the participation of foreign buyers coming from 
Japan, Korea, India, USA, France, Belgium, UK, Spain and Turkey. 

FILO, İplik Sektörünü 47. 
Edisyonunda Buluşturdu
FILO Brought The Yarn Sector 
Together At Its 47th Edition 
ITA ICE Agency ve Sistema Moda 
Italy, işbirliği ile düzenlenen FILO 
Uluslararası İplik ve Kumaş Fuarı, 47. 
Edisyonunda tüm dünyadan iplik üre-
ticilerini ağırladı.

The International Exhibition of Yarns and 
Fibres-FILO, organized with the coope-
ration of the ITA ICE Agency and Sistema 
Moda Italy, at its 47th Edition, welcomed 
yarn manufacturers from all over the world. 
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Belçika, İngiltere, İspanya ve Türkiye’den gelen yabancı alıcıların 
katılımını teşvik etmiştir.” sözlerine yer verdi.

FILO Uluslararası Katılımcıları Ağırladı
Fuarın açılışında konuşan Milano İstihdam, Ekonomik Kalkınma, 
Moda ve Tasarım Komisyonu Belediye Meclis Üyesi Cristina Tajani 
ise “Şehrimizde, Dokuma, konfeksiyon ve mobilya için iplik ve elyaf-
ların sergilendiği uluslararası Fuar FILO’ya ev sahipliği yapmak, moda 
dünyasının profesyonel oyuncularının sayısını artırma fırsatını temsil 
etmektedir. FILO ile birlikte, Belediyenin son yıllarda İtalyan moda 
endüstrisinin tüm ana oyuncularıyla oluşturduğu sinerjiyi geliştirerek 
yeni bir işbirliği başlatmak istiyoruz. Amaç, Milano’ya tekstil moda sis-
teminde hak ettiği uluslararası liderliği vermektir.” sözlerine yer verdi.

Türkiye’den Garanti iplik, Kapfil Tekstil ve Karsu Tekstil’in katılımcı 
olarak yer aldığı FILO Uluslararası İplik ve Kumaş Fuarı, Japonya, Hin-
distan, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden katılımcıları 
ağırladı.

Editor ekibimizin, Türk heyeti ile birlikte Milano’da yakından takip 
ettiği FILO’da, Türk heyete ITA Pazar Analisti İknur Durul ve Bea-
tours şirketinden Beatrice Ramella Pezza eşlik etti. Ultimo Uluslarara-
sı Ticaret Şirketinden Satın Alma Müdürü Ahmet Salihoğlu, Saydam 
Tekstil’den Onur Çinko ve Textil Dünyası Editörlerinin yer aldığı Türk 
delegasyon, fuarı yakından takip ederken, katılımcı firmalara da ziya-
retlerde bulundu.

FILO Hosted International Participants
Cristina Tajani, Councillor of the Municipality of Milan for Employ-
ment, Economic Development, Fashion and Design, taking place 
among the conference’s speakers at the opening of the exhibition, quot-
ed her wordings as follows; “Hosting in our city Filo, the international 
exhibition of yarns and fibres for weaving, apparel, and furniture, rep-
resents an opportunity to increase the number of professional players of 
the fashion world. Together with Filo, we want to launch a new cooper-
ation, developing the synergies the Municipality has been building with 
all the main players of the Italian fashion industry in the last years. The 
aim is to give Milan the international leadership in the textile-fashion 
system it deserves.”

The FILO International Exhibition of Yarns and Fibres where Garanti 
İplik, Kapfil Tekstil and Karsu Tekstil participated from Turkey, also 
welcomed participants from countries such as Japan, India, France, Bel-
gium, England and Spain.

Our Editorial team, who closely followed FILO in Milan together 
with the Turkish delegation, was accompanied by ITA Market Analyst, 
İknur Durul and Guidance Counsellor, Beatrice Ramat Pezza from the 
Company, Beatours. The Turkish Delegation, which was composed of; 
Mr. Ahmet Salihoğlu, Purchasing Manager of Ultimo International 
Trade Company, Onur Çinko, Representative of Saydam Tekstil and 
Editors of the Magazine Textil Dünyası, whereas closely followed the 
event, also paid visits to the participating firms. 




