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AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN)
DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU
E-BÜLTENİ

Doğu Marmara ABİGEM
MSV ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FUARI, BRNO ÇEK CUMHURİYETİ
02 - 05 Ekim 2016
Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli
Sanayi Odası işbirliğinde 02 - 05
Ekim 2016 tarihlerinde Çek
Cumhuriyeti’nin Brno kentinde
düzenlenecek
olan
MSV
Uluslararası Mühendislik Fuarı’na
ziyarette bulunulacak ve firmalar
arası
ikili
iş
görüşmeleri
gerçekleştirilecektir.

Orta Avrupa’nın önde gelen uluslararası endüstri ve mühendislik fuarı Maden, Metalurji,
Seramik ve Cam Mühendisliği, Materyal ve Komponentler konusunda Makina Mühendisliği,
Hidrolik, Pnömatik, Soğutma Teknolojileri ve İklimlendirme, Enerji ve Elektrik Mühendisliği,
Elektronik, Otomasyon ve Ölçme Teknolojileri, Metal İşleme ve Makine-Alet Şekillendirme,
Plastik, Kauçuk ve Kompozit, Döküm, Kaynak, Ekolojik Teknolojiler, Yüzey Teknolojisi,
Araştırma, Geliştirme, Teknoloji Transferi, Taşımacılık, Taşıma Ekipmanları, Endüstriyel
Ambalaj, Depolama ve Lojistik sektörlerini içermektedir.

Etkinliğin tahmini maliyeti 4.000 TL olup, bu fiyata uçak bileti, otel konaklama, transfer ve
danışmanlık ücretleri dâhildir. Fiyatlar fuar dönemi olması sebebiyle değişiklik gösterebilir.
Etkinliğe kayıt için son tarih 31 Ağustos Çarşamba günüdür.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK
(Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi)
İNOVASYON’UN DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş
olduğumuz İnovasyonun Dünya ve Türkiye
Ekonomisi’ne
katkılarının
tartışıldığı
toplantımıza Türkiye ihracatçılar Meclisi
Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya katılımı
sağladı. Ar-ge ve inovasyon ile ilgili
çalışmalar yürüten firmalarımıza dünya
ekonomisindeki gelişmelerden bahsetti.

Yenilikçi fikirlerin üstünü kapatmanın yanlış olduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa ülkelerinin
hedefinin 2023 yılına kadar ticaret hacminin 34,5 Trilyon Dolar’ı yakalamak olduğunu belirten
ekonomist Türkiye’nin bu hedefe destek olmasının altını çizdi. Dünya çapında Ar-ge
inovasyon yaratacak fikirlerin ve ürünlerin hem Türkiye’ye hem de Avrupa ülkelerine
sağlayacağı katma değerin ülkelerin kalkınması için önemli bir yapı taşı olduğu vurgulandı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
İNNOTRANS ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA TEKNOLOJİLERİ FUARI
Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecek olan “InnoTrans Ulaşım ve Toplu Taşıma
Teknolojileri Fuarı”na 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Eskişehir Sanayi Odamız tarafından
bir iş heyeti organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

İki yılda bir gerçekleştirilen ve demiryolları sektöründe Dünya’nın en büyük fuarı olan
InnoTrans Fuarı’na geçtiğimiz yıl 55 ülkeden 2.761 firma stant ile, 140.000 kişi de ziyaretçi
olarak katılım sağlamıştır. Uluslararası düzeyde yolcu ve yük taşımacılığı teknolojilerindeki
aktörleri bir araya getiren Fuar’da pek çok yeni teknoloji demiryolu araçlarının sergisi de
yapılmaktadır. Aynı zamanda kaynak teknolojileri başta olmak üzere birçok uygulama
gösterime sunulmaktadır.
Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan InnoTrans’ta ağırlık olarak ele alınacak olan konular
şunlardır: Demiryolu taşıtları, modülleri ve komponentler (traksiyon, enerji ve elektrik
mühendisliği vb.), bakım-onarım, iç donanımlar, seyahat hizmetleri, demiryolu altyapısı, hat
teknolojisi, toplu taşıma, lokal ve bölgesel otobüsler, sabit tesisler, güvenlik, yolcu
bilgilendirme sistemleri, trafik yönetimi, sinyalizasyon, data işlem, yük trafiği lojistiği, tünel
inşa, inşa makineleri, parçaları ve aksesuarları, iletişim, havalandırma sistemleri, enerji
tedarik sistemleri ve aydınlatma.
Ücretsiz olacak, söz konusu fuar kapsamında Odamızın da üyesi olduğu Avrupa İşletmeler Ağı
(Enterprise Europe Network) çerçevesinde ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır.

