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BASIN BÜLTENİ 

 

DÜNYA ÇAPINDAKİ MARKALAR BATI AFRİKA’DA BULUŞUYOR 

Bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapı ve inşaat ürünleri ile mimari bilgilerin uluslararası 

firmalar tarafından sergilendiği Build Expo, kapsamlı workshopları ve B2B görüşmeleri ile Lagos’ta 11-

13 Ekimde ziyaretçilerini bekliyor. 

Nijerya’nın lokomotif sektörü olan inşaat sektörü Build Expo ile bu yılda tüm firmalara yeni iş 

fırsatları sunmaya hazırlanıyor. 

 Atılım Fuarcılık ve Elan Expo işbirliğinde NİJERYA TİCARET ODASI (NACCIMA) desteği ile düzenlenen; 

NIGERIA BUILD EXPO; Uluslararası İnşaat, Yapı Malzemeleri, İş Makinaları ve Alt Yapı Hizmetleri Fuarı 

2017 yılında 10 ülkeden 72 katılımcı ve 3800 ziyaretçi ile LANDMARK CENTRE'da gerçekleştirilmiştir. 

Elan Expo ve Atılım Fuarcılık uzmanlığı ile düzenlenen, seçkin konuşmacıların katıldığı Konferans & 

Workshop etkinliği 650 sektör temsilcisinin katılımı ile tamamlandı. 3 gün boyunca devam eden ve 

yoğun ilgi gören Workshop etkinlikleri COREN, NISTRUCTE, APWEN ve NIMECHE tarafından 

desteklenerek, katılımcılara sertifikaları verildi. 

Build Expo Fuarının bu yılki hedefi 15’e yakın ülkeden 70’in üstünde katılımcı ve 5 binin üzerinde 

ziyaretçiyi Lagos’ta buluşturmak. Build Expo fuar süresince; inşaat, yapı, mimarlık ve mühendislik 

alanında birçok yeni ürün ve markanın sunumuna ev sahipliği yaparak bölge işadamları ve sektör 

alıcılarının büyük ilgisiyle karşılanmaktadır. 

NİJERYA, MİLYON DOLARLIK YATIRIMLARLA YENİDEN İNŞA EDİLİYOR 

Afrika kıtasının gelişmekte olan ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Nijerya, ticaret avantajı 

geniş çok büyük bir pazara sahip.  Yapılan altyapı çalışmalarıyla da bu pazarların gelişmesi hükümet 

tarafından destekleniyor. Gelişen pazarlar arasında ise ilk sıralarda inşaat ve yapı malzemeleri sektörü 

geliyor. Nijerya Ulusal İstatistik Ofisinin (NBS)verilerine göre Nijerya inşaat sektöründe, yıllık büyüme 

% 13’tür.  Sektörün bu denli gelişmesindeki ana faktör ise Nijerya hükümetinin 2020 ve 2043 master 

planlarına dayanan yatırım ve projeleri geliyor. Bu planlara göre 2043 yılına kadar altyapı geliştirme 

yatırımları, yenilenebilir enerji, konut projeleri, üretim merkezleri, sağlık ve eğitim komplekslerinin 

tamamlanması planlanıyor ve ulusal yapı sektöründeki büyümeyi olumlu etkileyeceği öngörülüyor. 

Tüm bu projeler Nijerya’da gelecek 25 yıl içinde yapı ve inşaat sektöründeki makine, malzeme vs. 

sektör ürünlerine olan talebin artacağını bize gösteriyor. Hâlihazırda inşaat ve yapı sektöründe % 85 



oranında ithalat yapan Nijerya, Ulusal Bütünleşik Altyapı Master 2043 Planı’yla  (NIIME)  altyapısını 

uluslararası standartlara getirirken inşaat ve yapı sektörü ithalatında büyük bir potansiyel 

barındırıyor.  

TÜRKİYE NİJERYA’DAKİ POTANSİYELİNİ KEŞFETMELİ  

Nijerya inşaat, yapı sektörü ve malzemeleri sektöründe büyük bir potansiyel barındırıyor. İnşaat, yapı 

ve malzemeleri sektöründe %85 oranında ithalata sahip olan bu pazarda, Türk firmalarının zaman 

kaybetmeden yer alması gerekli. Nijerya ve Türkiye arasındaki yakın siyasal ilişkiler ve gelişen  

 

 

ekonomik yatırımlar, ülkede Türklere ve Türk firmalarına karşı olumlu bir bakış oluşturmaktadır. 

Hâlihazırda ülkede ve Afrika kıtasında yer alan Türk yatırımları potansiyelin en büyük kanıtı.  

 

2018 BUILD EXPO FUARINDA KATILIMCILAR YERLERİNİ ALMAYA BAŞLADI 

Build Expo,  uluslararası bir platform oluşturarak Türk firmalarına Nijerya inşaat ve yapı pazarında 

giriş yapabilmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. 

11-13 Ekim,2018 yılında Lagos Landmark Center’da gerçekleştirilecek olan fuarda sizde yerinizi almak 

ve daha detaylı bilgiye sahip olmak için www.nigeriabuildexpo.net web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

http://www.nigeriabuildexpo.net/

