Basın bildirisi:

ITA Istanbul ve EMF Motors Türk-Alman Inovasyon Ödülünü
kazandılar
Türk-Alman Inovasyon Ödülü ilk kez Türkiye ve Almanya arasındaki inovasyon
ortak işbirliği calıımalarını ödüllendirdi. Türkiye’den Evreka, Almanya’dan da
ProGlove Start-up kategorilerinde ödül aldılar.
Istanbul 17.Mart 2017. ITA Istanbul A.S. ve EMF Motors Türk-Alman Ödülünü
kazandılar. Bu yıl ilk kez verilen bu ödülle Global Success Club AR-GE ve üretim
alanlarında iki ülke arasındaki başarılı inovasyon işbirliklerini takdir etmek istiyor. ITA
Istanbul, RWTH Aachen Üniversitesinin Tekstilteknik Enstitüsü ile Türkiye’den Tekstil
ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birlikleri ITKIB’in AR-GE alanındaki bir işbirligi
sonucunda kurulan bir ortak girişimi olarak AR-GE ortak işbirliği kategorisinde bir ilk
olması ve başarılı çalısmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Üretim alanındaki ortak
işbirliği kategorisindeki ödül sahibi ise EMF Motors oldu. Başarılı sirket özellikle
yenilikçi asansör ve tork motorlarıyla tanınıyor ve sanayici Kayakıran ailesiyle
Almanya’nın Worms şehrindeki EMF şirketiyle başarılı bir işbirliğinin bir sonucu.
Startup kategorilerindeki özel ödüllerin sahipleri de Ankara’dan Evreka, Münih’ten de
Proglove oldu.
Ödül töreni 2. Türk-Alman Inovasyon Zirvesi çerçevesinde 15. Mart akşamı
Istanbul’da yapıldı. Le Méridien Etiler Otelindeki bir gala yemeğiyle Türk-Alman
Inovasyon Ödülleri sahiplerine verildi,
Global Success Club’ün kurucusu ve CEO‘su Işınay Kemmler „Türk ve Alman ortak
işbirlikleri yalnız Ar-GE alanında değil sanayi üretiminde de büyük bir potansiyele
sahip. Ilerde de böyle başarılı işbirliklerinin devamının geleceğinden umutluyuz.“
diyerek bu ödülün verilme amacını belirtti.
Akıllı atık toplama sistemi und üretimde taramali eldivene ödüller
Startup kategorisindeki özel ödüller icin Almanya ve Türkiye’den üçer firma finale
kalmıştı. Türkiye’den Evreka jüriyi atık toplama sistemlerine sunduğu yenilikci ve
çevreci bir çözümle ikna etti. Evreka’nın kablosuz doluluk algılama sensörleriyle çöp
konteynerlerinin doluluk oranlarını anında ölçüp, verileri bulut sistemine göndererek
günlük atık toplama rotalarının optimize edilmesini saglıyor. Almanya’dan
Workaround GmbH’nin kurucuları „proglove“ adındaki akıllı eldivenleriyle ödülü
kazandılar. Eldivenin icine entegre edilmiş olan tarama ve gösterge cihazıyla hem
montajda hem de üretimde güvenlik ve hızlılığın yanısıra işin daha da
kolaylaşmasını sağlıyorlar. Türkiye’den Segmentify ve Tarla.io, Almanya’dan da
Ubimax ve Relayr Start-up kategorisinde aday gösterildiler.
Jürinin kararı bu inovasyon gücü karşısında kolay olmadı. Jüride yer alan MercedesBenz Türkiye Fabrika Müdürü Prof. Dr. Frank Lehmann„ Finale kalan adayların
inovasyonlarının farklılığı ve fikir zenginlikleri Türkiye ve Almanya’da yenilikçi fikirleri
topluma ve sanayiye artısı olan işlere dönüstürebilmek icin cesaretin varolduğunu
gösteriyor.“dedi. Ödül kazanan tüm firmaları tekrar kutluyor, ileride de başarılarının
devamını diliyoruz.

Global Success Club Hakkında
Global Success Club (GSC), yenilikçi firmaların uluslararası alanda ve sürekli olarak
büyümelerini, bu firmaları dünya çapında bir ağla birleştirerek destekleyen ve
yöneticilere özel ilk ve tek ağdır. Misyonu dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir
internet portalı olarak, farklı ülkelerden gelen yenilikçi firmaların işbirliği için
kullanabilecekleri bir platform olmak. Bu çerçevede üretici firmaların inovasyon ve
büyüme potansiyellerinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle, yenilikci ve üretici
firmaların yöneticilerin birbirleri ile iletişime geçerek uluslararası işbirliği kurma
şansını bulabilecekleri üst düzey toplantılar da düzenlemektedir.
Ayrıntılı bilgiler için www.globalsuccess-club.net web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Zirve hakkında ayrıntılı bilgi ve kullanabileceğiniz resim materyali için:
www.globalsuccess-days.net/press
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