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Ponad miliardowa sprzedaż
na targach MIFF
Międzynarodowe Targi Meblowe w Malezji (MIFF), największe w branży
meblarskiej wydarzenie w Azji Południowo-Wschodniej, pobiły rekord
sprzedaży z wartością – po raz pierwszy w swojej 25-letniej historii
– przekraczającą miliard dolarów. W ciągu czterech dni, od 8 do 11 marca,
malezyjscy wystawcy na MIFF 2019 zgarnęli 1,01 mld dolarów w sprzedaży, co
oznacza wzrost o 3% w stosunku do 984 mln dolarów w 2018 r.
Opr. Marek Hryniewicki

Międzynarodowe Targi Meblowe w Malezji (MIFF) to największe w branży meblarskiej wydarzenie w Azji Południowo-Wschodniej. Tegoroczna ich edycja zgromadziła 600 wystawców.

R

ekordowa sprzedaż została
osiągnięta rok po tym, jak targi zostały powiększone do 100
tys. m2. Organizator wystawy, UBM Malaysia, poinformował, że MIFF 2019 przyciągnął 20.478 odwiedzających, w tym
6.112 globalnych nabywców ze 130 krajów i regionów, co stanowi wzrost o 4%
w stosunku do ubiegłego roku. Największe wzrosty nastąpiły w grupie zwiedzających z Ameryki Północnej i Dalekiego

Wschodu, podczas gdy poziom zwiedzających z Azji Południowo-Wschodniej,
Azji Południowej, Europy, Afryki i Ameryki Południowej pozostał na porównywalnym poziomie.
Łącznie 600 wystawców z 14 krajów
– 346 z Malezji i 254 z zagranicy – zaprezentowało nowe produkty i kolekcje pod
hasłem „Design Connects People”.
Obchody 25-lecia z takim kamieniem
milowym, jakim jest design, są z pewnością

czymś, z czego jesteśmy dumni. Jest to najlepsze świadectwo akceptacji MIFF przez
rynki. Ale to co nas najbardziej cieszy, to
fakt, że nadal stawiamy naszych klientów
i ich priorytety biznesowe na pierwszym
miejscu, nawet jeśli jesteśmy na silnej ścieżce wzrostu – podsumowuje Karen Goi, dyrektor generalny MIFF.
Albert Hsueh, kierownik sprzedaży wieloletniego wystawcy MIFF, maltańskiej firmy RTA Corporation Sdn Bhd,

Nazwa: Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2019 | Data: 8-11 marca 2019 r. | Miejsce: Putra World Trade Centre (PWTC) i Malaysia International Trade
and Exhibition Centre (MITEC) | Organizator: UBM Malaysia | Liczba wystawców: 600 | Liczba zwiedzających: 20.478, w tym 6.112 z zagranicy (ze 130 krajów
i regionów) | Wydarzenia towarzyszące: MIFF Office, MIFF Timber Mart, Millennials@Design | Nagrody: MIFF Furniture Design Competition (FDC), Furniture
Excellence Award, Best Presentation Award | Następna edycja: 6-9 marca 2020 r.
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↑↑ Malezyjska firma Euro
Chairs Manufacturer
(M) Sdn Bhd zaprezentowała podczas
targów MIFF swoje
najnowsze rozwiązania biurowe.

→→ Firma CF Fantastic
Industries Sdn
Bhd z Malezji to
uznany producent
i eksporter m.in.
łóżek tapicerowanych.

zanotował większą liczbę klientów,
zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.
W tym roku po raz pierwszy prezentujemy malezyjskie materace i kierujemy je
do amerykańskich nabywców. Ze względu na podatek nakładany na materace wyprodukowane w Chinach klienci ze
Stanów Zjednoczonych szukają innych
opcji. To naprawdę wspaniałe, że na
MIFF jesteśmy w stanie spotkać tak wielu potencjalnych nabywców. Na pewno
wrócimy tutaj w przyszłym roku – mówi
Albert Hsueh.
Wystawa jest doskonała. Początkowo
naszym głównym celem było znalezienie
partnerów w Azji Południowo-Wschodniej. Byliśmy jednak mile zaskoczeni, że
na MIFF możemy znaleźć partnerów z całego świata! Od Nowej Zelandii po Szwecję, a nawet z tak egzotycznych wysp, jak
Fidżi i Mauritius – dodaje Andre Solares, wiceprezes ds. sprzedaży na Europę
w firmie Colmol z Portugali. q

←← Stoisko
malezyjskiej firmy
Triswift
Designs Sdn
Bhd.

↓↓ Meble do
jadalni z oferty
firmy Ivorie International Sdn
Bhd (Malezja).

↑↑ Działająca od ponad 30 lat
malezyjska firma LB Furniture
Sdn Bhd specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna,
w tym m.in. mebli dziecięcych
i młodzieżowych.

→→ Malezyjska firma Samling
Housing Products Sdn Bhd
jest producentem wysokiej
jakości mebli mieszkaniowych,
dedykowanych głównie na
rynki eksportowe, w tym do
Japonii, Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Europy.
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