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25 години Международен панаир на мебелите в Малайзия (MIFF)
Муар, наскоро обявeн от правителството за “Мебелния град на Малайзия”, ще заеме централно място в най-голямото
индустриално търговско изложение в Югоизточна Азия през 2019 г., което отваря отново врати от 8 до 11 март. Скоро след
голямата си експанзия през 2018 г. MIFF ще отпразнува своята 25-а годишнина, споделяйки светлината на прожекторите с
Муар, движещата сила, която представлява 70% от малайзийския износ на мебели към над 160 държави. MIFF е най-големият
пазар в света на висококачествени малайзийски дървени и панелни мебели, както и най-големият хъб, представящ решения за
офиса чрез своя сегмент MIFF Office. „Забележителната комбинация от иновации, висококачествена изработка и най-доброто от
местния дизайн ще бъде на MIFF 2019, за да даде на посетителите още едно вълнуващо и ползотворно за бизнеса изживяване“,
казва генералният мениджър на изложението г-жа Карън Гой. Над 200 производители от Муар, които съставляват половината
от малайзийските изложители, ще се съберат в Международния търговски и изложбен център на Малайзия (MITEC) и Световния
търговски център Putra (PWTC). MIFF е най-подходящата платформа да се види актуалната продукция на страната под един
покрив. В малайзийския град на дизайна се произвеждат всякакъв тип и стил мебели. Мебелната традиция на Муар датира от
началото на 80-те, като за десетилетия малкият град се превръща в конкурентен глобален играч със 700 фабрики, от които
всеки месец заминават 7000 контейнера с продукция за чужбина. През 2018 г. MIFF разшири обхвата си с 25% (до 100 000 кв.м),
привлече 625 изложители и 20 000 посетители от 134 държави, които изпъкват и с рекордни поръчки на стойност 984 млн. долара.
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25 Years Malaysian International Furniture Fair (MIFF)
Muar, recently declared the “Furniture City of Malaysia” by the
government, will take centre stage at Southeast Asia‘s largest
industry trade show in 2019 which opens its doors again from March
8th till March 11th. Soon after its big expansion in 2018, MIFF will
celebrate its 25th anniversary sharing the limelight with Muar, the
driving force which accounts for 70% of Malaysian furniture export
to more than 160 countries. MIFF Is the world’s biggest market
for high quality Malaysian wood and panel furniture as well as the
largest hub offering office solutions in its MIFF Office section.
“The amazing combination between innovations, high quality
production and the best of the local design will be showcased at
MIFF 2019 in order to give visitors yet another exciting experience
and businesses a beneficial one”, says Ms Karen Goi, MIFF General

Manager. Over 200 manufacturers from Muar which comprise
half the Malaysian exhibitors will get together at the Malaysia
International Trade and Exhibition Centre (MITEC) and Putra World
Trade Centre (PWTC).
„MIFF is the best platform to see the latest production of the country
in one place. Whatever type of furniture buyers are looking for it
is produced in Muar. Furniture manufacturing tradition in Muar
dates back to the 80ies and in just a few decades the small town
turned into a competitive global player with 700 factories supplying
production to fill 7000 containers, which travel abroad.
In 2018 MIFF broadened its scope by 25% (to 100 000 sq. m.),
attracted 625 participants from 134 countries which stand out with
their record orders whose value amounts to $ 984 mln.

