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Endüstri 4.0 Festival Alanı
ile geleceğin bir parçası olun
Endüstri 4.0 konsepti Türkiye'de bir
endüstri fuarında ilk kez kullanılıyor.
Türkiye'nin büyüyen ekonomisi sayesinde
bugün otomotiv, otomasyon, metal işleme, iç
lojistik ve kaynak sektörlerinde Endüstri 4.0
konsepti uygulama alanı buluyor. Şirketlerin
gerçekleştirdiği dijital yatırımlarla verimli üretim
yüksek değerlere ulaştı.
Teknoloji üreten şirketler hükümet desteği ile
yeni Ar-Ge merkezleri kuruyorlar. Yakın gelecekte
Türkiye dördüncü sanayi devrimi ile rekabet edecek.

WIN Otomasyon 2017'nin
Endüstri 4.0 sonuçları
Yıllar sonra, Siemens “Endüstri 4.0 Çözüm 		
Ortağı” olarak geri döndü, Siemens'in 			
ortaklığı ziyaretçi ilgisini artırdı
Robotik Alanı, forumlar, paneller, birlikler ile 		
işbirliği (ENOSAD, Endüstri 4.0 platformu) gibi
yenilikler
Önemli küresel konuşmacıların (Siemens, 		
Kuka, Arçelik, Festo, Mitsubishi, vb.) katıldığı 		
“Endüstri 4.0” panel serileri için koltuk 		
sayısının üzerinde rezervasyon talebi
Ziyaretçiler ve katılımcıların büyük değer 		
verdiği pozitif sinerji

Endüstri 4.0 Festivali toplam alanı yaklaşık 1000 m2 olan Salon 14'te gerçekleştirilecek:

Neden katılmalısınız?
1. Endüstri 4.0 çözümlerinizi 6 lider sektörü tek çatıda
toplayan Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarında
sergileyin

2. Şirketinizin kilit bir oyuncu olarak vizyonunu
sergileyerek rakiplerinizin bir adım önüne geçin
4. Endüstri 4.0 çözümlerinde birbiri ile ilişkili tüm ürün
grupları tek bir alanda sergilenecektir

7. Sektörlerin sizi en iyi şekilde yönlendireceği forumlara,
panellere ve slotlara katılarak sektörünüzle ilgili en son
teknolojileri takip edin

Standınızın İmkanları
16m2 kullanılabilir stant alanı
Yükseltilmiş ahşap zemin
Stand sırt ve yan duvarları
İçten aydınlatılmış görselli
seperatörler
1 adet karşılama masası
(Şirket logolu)

6. Daha az pazarlama bütçesi ile çok daha etkili tanıtım:
Maliyetli reklam faaliyetleri yerine Endüstri 4.0 festivaline
katılın
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1 adet bar sandalyesi
3 adet sandalye ve
1 adet masa
3’lü elektrik soketi
Stant aydınlatması
6 bar hava bağlantısı

Ekstra İmkanlar
Özel stant tasarımı
Etkinlik broşüründe Festival Alanının bir parçası olarak şirket tanıtımı ve logonuzun yer alması;
etkinlik web sitesinde logonuzun şirket sayfanıza bağlantılı olarak yer alması
İçerik entegrasyonu: Konuşmacılar Endüstri 4.0 konferansı içerisinde
20-dakikalık slotlarda konuşmalarını yapacaklardır
VIP park alanına erişim
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