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Ofis mobilyaları, malzemeleri ve ekipmanları sektörü, ORGATEC 

2018 Fuarı'na hazırlanıyor: Yeni konular, çok yönlü yaklaşımlar geti-

riyor 
 

 

ORGATEC Fuarı, modern iş dünyaları için en önemli uluslararası buluşma noktasıdır. 

Fuara katılan firmalar, mobilyaların yanı sıra örneğin şirketlerdeki iş kültürü, şirket 

çalışanlarının değerli kılınması proseslerinin ve motive edilmesinin optimizasyonu 

gibi çözümler sunmaktadır. 

Modern bilgi toplumunda, ofisteki çalışma koşulları temel verimlilik etkeni haline geldi. 

Bu gelişme, sadece her iki çalışandan birinin bir ofiste çalışmasından kaynaklanmamak-

ta, aynı zamanda ofis ortamlarında gelecekteki değerli kılma prosesleri için yönlendirici 

ölçütlerin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışanların yaratıcılığı, kişisel işbirliği 

ve de şirketler içi ve arası dijital ağlar, giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladı.  

Avrupa'daki ofis mobilyaları, malzemeleri ve ekipmanları sektörü, bu gelişmenin 

öncüsü ve yön vericisi olarak kabul ediyor. Bu sektör, geçmiş yıllarda yeni iş konseptleri 

ve ofis tasarımı çözümleri sayesinde sadece mimarların ve projelendirme uzmanlarının 

dikkatini çekmekle kalmayıp, aynı zaman IT uzmanlarının ve yatırımcıların ilgisini çek-

meye başladı.  

Buna bağlı olarak iş yeri tasarımının daha anlamlı ve önemli hale gelmesi, şirketlerdeki 

ciroların sürekli artmasına yol açtı. Avrupa ofis mobilyası imalatı sektörünün 2017 

yılında toplam hacmi yaklaşık olarak 8,6 Milyar Avro seviyesindeydi. Bu hacim, bir 

önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 2,3 oranında bir artış anlamına gelmektedir.  

Almanya'da imal edilen ofis ve dekorasyon mobilyaların değeri, 2017 yılında  

yüzde 3,2 oranında artarak yaklaşık 2,4 Milyar Avro seviyesindeydi. Avrupa'nın en 

büyük yurt içi pazarındaki bu olumlu gelişme yurtiçi taleplerden kaynaklandı. Örneğin 

büyük şirketler gruplarından sonra, yeni iş konseptlerine Almanya'daki orta ölçekli 

şirketler de yatırım yapmaya başladı.  
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Bu olumlu eğilim devam edecektir. Yeni iş dünyasındaki değişikliklere olan son derece 

yüksek ilgi devam ediyor ve giderek daha fazla şirket, mantıklı bir şekilde tasarlanmış 

çalışma ortamının "Yetenek Ve Beceri Mücadelesi" alanında kesin bir rekabet avantajı 

sağladığını farkına varmaya başladı. German Interior Business Association (IBA), 2018 

yılında ciroların yaklaşık yüzde beş oranında artacağını öngörüyor.  

Bu sektörün gelecekte de iş dünyasının yeniden tasarlanması konusunda belirleyici bir 

etkiye sahip olabilmesi amacıyla, bu yıl düzenlenecek ORGATEC Fuarı katılımcıları bir 

dizi yeni konseptler ve ürünler sunacaktır. "Yeni Çalışma Vizyonları – culture@work" 

sloganına sadık kalınarak, örneğin dijital işbirliği platformları kurularak yeni işbirliği 

şekilleri için çözümlerin sunulması bekleniyor. Aynı zamanda yeni ergonomik kon-

septlerde dijitalleşme esas alınmaktadır. Bu şekilde akıllı masalar ve sandalyeler, 

kullanıcılarını aktif olarak istim üzerinde tutar ve örneğin daha fazla hareket etmeleri 

için motive edebilir. Aynı zamanda mobilyaların ve ekipmanların görsel ve duyusal 

kalitesi, çoğu zaman ürünlerin gereksinime göre tasarlanabilirliği ve yapılandırılabilirliği 

ile birlikte yepyeni bir boyut kazandı. Özellikle farklı özellikteki gelişmelerden oluştu-

rulan bu kombinasyonda, yeni iş ve şirket kültürlerini bütünleştirme konusunda 

oldukça büyük bir potansiyel söz konusudur.  

Bu şekilde ORGATEC Fuarı, uluslararası sektör için modern ofis dünyasında teknolojik, 

aynı zamanda da yaratıcı çözümler için ölçüt niteliğine sahip olacak. Fakat ORGATEC 

2018 Fuarı, özellikle yeni iş ilişkilerinin kurulması ve yeni bir iş kültürü için ilham 

kaynağı oluşturmak için buluşma noktası olacaktır.  

Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) adlı Alman Ofis ve İş Dünyası Sanayi 

Derneği, ORGATEC Fuarı'na fikir bazında destek sunmaktadır. Bu derneğin üyeleri, fu-

arın en önemli katılımcıları arasında yer almaktadır. Koelnmesse ve IBA, iş dünyasında-

ki güncel trendleri yakından takip edip belirlemekte ve bunları fuarın genel konseptinde 

kullanmaktadır. Bu konsepte, örneğin "New Work Session – transformation & cul-

ture@work" başlığı altında XING adlı Almanca iş dünyası platformunun etkinlik 

formatının ORGATEC 2018 Fuarı'na entegre edilmesi gibi formatlar da dahil edilmekte-

dir. 
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