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Malezya’da Nisan ayında sınırların yeniden açılmasından 
bu yana 1 Ağustos 2022’den itibaren tüm kuralları kal-
dırdığı için uluslararası varışlar için herhangi bir pandemi 
kısıtlaması kalmadı. Kuala Lumpur Dünya Ticaret Merkezi 
(WTCKL) ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merke-
zi’nde (MITEC) düzenlenen dört günlük etkinliğe fuar web 
sitesinde (www.miff.com.my) ziyaretçi kaydı başladı.

Informa Markets tarafından düzenlenen MIFF, Güneydoğu 
Asya’daki en küresel ve en büyük B2B mobilya ve mobilya 
etkinliği olmaya devam ediyor ve ticari marka dayanıklılığı 
ve çok çeşitli üst düzey tedarikçiler ve ürünlerle tanınıyor.  
MIFF 2023, pandemi tarafından yeniden şekillendirilen 
yaşam tarzlarına ve çalışma alanlarına uygun tasarım 
trendleri dahil olmak üzere en son ürünlerini ve yeni hat-
larını getiren Malezya ve yurtdışından 500’den fazla katı-
lımcıyı ağırlayacak. 
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Güneydoğu Asya’nın en büyük
mobilya fuarına ziyaretçi kaydı başladı

MALEZYA MIFF (MITEC), 
1-4 Mart 2023’te

Kuala Lumpur’da
Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı (MIFF) 
2023, küresel alıcılara Covid-19’dan sonra 
envanterlerini ve işletmelerini yeniden 
inşa etmeleri için yeni fırsatlar sağlamak 
üzere önde gelen Malezyalı ihracatçılar 
ve üreticilerle 1-4 Mart tarihleri   arasında 
küresel alıcıları karşılamaya hazır. 



4 günlük etkinlik, 1-4 Mart 2023 tarihleri   arasında Malezya 
Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC) ve Dünya Ti-
caret Merkezi Kuala Lumpur’da (WTCKL) iki mekanda ger-
çekleştirilecek ve 80.000 metrekarelik bir alanda 500’ün 
üzerinde mobilya üreticisi ve ithalatçısına ev sahipliği 
yapacak. 

Alıcılar, Poh Huat, Ecomate, Favorite Design, Latitude 
Tree, Luxury Sleep, Mobilia International, SWS, Oasis ve 
Wegmans gibi Malezya’nın en tanınmış küresel tedarikçi-
leriyle yüz yüze iletişim kurabilir.

Ürün cazibe merkezlerini genişletmek, bir dizi yabancı ka-
tılımcı ile güçlenir. Her yıl olduğu gibi sadece Malezya’dan 
değil Asya’nın pek çok ülkesinden ve Avrupa ile Ameri-
ka’dan da önemli bir katılımcı Miff’e katılır. Şimdiye kadar 
Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Singa-
pur, Tayvan ve Tayland’dan şirketler katılımı onayladılar.  

“MIFF, geleneksel yıllık döngüsüne devam etmekten bü-
yük heyecan duyuyor, uluslararası mobilya ticareti için bir 
kilometre taşını işaret ediyor ve küresel mobilya ekosis-
teminin toparlanmasını ve gelecekteki büyümeyi destek-
leme taahhüdümüzün sinyalini veriyor. MIFF kurucusu ve 
başkanı Dato’ Dr Tan Chin Huat, MIFF 2023’ün işletmeleri 
yeniden canlandırmak ve onu katılımcılar ve alıcılar için 
harika bir kazan-kazan haline getirmek için çok ihtiyaç 
duyulan fırsatları sunacağını söyledi.

 140 kadar ülke ve bölgeden uluslararası alıcıların uğrak 
yeri olan MIFF 2023’ün, çok sayıda düzenli alıcı ve yeni 
ziyaretçisinden yine güçlü küresel talep görmesi bekleni-
yor. Ziyaretçi kaydının ilk iki haftasında şimdiden 50 ülke 
ve bölgeden katılım onaylandı. Fuar, kilitlenmeler ve iptal 
edilen seyahat nedeniyle kesintiye uğrayan tedariklerin 
ardından istikrarlı bir stok arzı sağlamak isteyen alıcılar 
için önemlidir. MIFF ayrıca, 2020 ve 2021’de güçlü ihracat 
seviyeleri gören Malezya yapımı mobilyalar, özellikle masif 
ahşap mobilyalar için en büyük ihracat platformudur.

Olumlu ticaret ivmesi, Temmuz ayında düzenlenen özel 
hibrit MIFF 2022’de belirgindi. 94 ülkeden 10.000’den faz-
la alıcı ve 11 ülke ve bölgeden 192 katılımcı, iki yıl içinde 
Asya’da yeniden açılan ilk kişisel mobilya olan fuara kısa 
yoldan katıldı.

MIFF’in büyük bir çekiciliği, Malezya masif ahşap mobilya-
larının en büyük vitrinlerini ve Muar’ın mobilya merkezin-
den ihraç edilen kaliteli ürünleri ve Güneydoğu Asya’daki 
en büyük ofis mobilyaları seçimini tek bir çatı altında 
barındırmasıdır.

2023’te öne çıkanlar şunları içerir:

• Yabancı katılımcılar için Uluslararası Salon

• Muar Salonu

• Bölgedeki en büyük ofis mobilyaları koleksiyonuna sahip 
MIFF Ofisi

• Malezya’nın en iyi üreticileri için özel olarak seçilmiş de-
signRena yaşam tarzı zemini

• Malezyalı genç tasarımcıların çalışmalarını öne çıkaran 
xOrdinary vitrini

• “Post” temalı genç yetenekler için MIFF Mobilya Tasarım 
Yarışması

Pandemi Çalışma Alanı Mobilyaları”

MIFF Ekibi ile iletişime geçmek için e-posta: info@miff.
com.my.
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