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NEDİR?

Türkiye

Ar-Ge

Zirvesi ve Fuarı
Ülkemizin uluslar arası rekabet gücü ve refahının artırılması ile kalkınma projelerinin
temelini oluşturan üretime dayalı ekonomik büyümenin can damarı, araştırma ve
geliştirme faaliyetleridir. Aktif Fuarcılık’ın geleneksel hale dönüştürdüğü Türkiye Ar-Ge
Zirvesi ve Fuarı, bilgi ve üretime, araştırma ve geliştirmeye gönül vermiş tüm paydaşları
buluşturan, alanında lider ilk ve tek etkinliğidir. Teknolojik gelişmelerin tetiklediği yeni
ekonomik ve toplumsal düzene ayak uydurabilecek ve yarışta daima önde koşacak
kurum, sektör ve ülkelerden biri olmanın ipuçları bu yıl yine 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve
Fuarı’nda ele alınacak. 8-9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün himayesinde
3. Kez düzenlenecek olan Zirve ve Fuar, 6 bini aşkın profesyonel katılımcıyı ve ilgililerini
ağırlayacak. 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı, bu anlamda ülkemizin en önemli bilgi,
eğitim, tanıtım, iş ve işbirliği ortamıdır.
Araştırma ve geliştirme alanında ulusal ve uluslararası uzmanları ve fikir önderlerini,
siyasileri, devlet adamlarını, sivil toplum kuruluşlarını, iş ve sanayi kuruluşlarımızın önde
gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini, KOBİ’leri, mühendis, girişimci, akademisyen ve
bilim insanlarını ağırlayacak olan 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı, ele alacağı birbirinden
ilginç ve benzersiz konularla katılımcıların zihninde yepyeni ufuklar açmayı hedefliyor.
Özel oturumlar, kurumsal toplantılar, çalışma grupları, fuar sunumları ve farklı
birçok yeniliğin yer aldığı etkinlikte Ar-Ge dünyasının nabzının tutulduğu bir fuar da
düzenleniyor. Ar-Ge Fuarında dünyanın ve ülkemizin lokomotif sektörlerinin sanayi
kuruluşları en yeni Ar-Ge projelerini görücüye çıkaracak. Ayrıca akademik arenada gerek
teknoparklar gerekse üniversitelerin ilgili birimlerinde okuyan genç girişimcilerimizin ArGe projelerini inceleme fırsatı bulabileceksiniz.
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İyi bir gelecek hayali başta bireyler olmak üzere tüm kuruluşların, sektörlerin
ve ülkelerin peşinden koştuğu bir olgu. Nasıl olumlu ve pozitif bir gelecek
yaratabiliriz? Geleceğimize nasıl sahip çıkabiliriz?
Gelecek , bilgiyi üreten ve bilgiyi stratejik rekabet avantajına dönüştürebilenlerin olacak. Sürekli ve istikralı büyümeye odaklı
bir kurum, sektör ve ülkenin, bilgi üretmeden, bilgiyi topluma yararlı ürün ve hizmet haline getirmeden varolma ve yaşama
şansı yok.
Hız ve teknoloji çağında gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki fark hızla artıyor. Bilgiye dayalı teknolojiyi elinde bulunduran ve böylelikle gelişmiş bir sanayiye sahip olan bu ülkeler gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri kendilerine daha
fazla bağımlı hale getiriyor.
Sadece tüketen değil aynı zamanda yüksek katma değerli teknolojiler üreten bir toplum olabilmek için araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine dayalı sanayi, bilim ve Ar-Ge politikalarını hayata geçirmek kaçınılmaz hale geliyor. Ar-Ge temelli bir
ekonomiye sahip ve teknolojisini kendisinin ürettiği organizasyonların güçlü ve bağımsız olma şansı artıyor.
Etkinliğimizin bu yılki teması olan Geleceğine Sahip Çık; başta bireyler olmak üzere kurumlara, sektörlere, ülkelere ve tüm
dünyaya açık bir çağrıdır.
3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’nda, Ar-Ge konusunda tüm paydaşları bu çağrıya katılmaya davet ediyoruz.
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NEDEN KATILMALISINIZ?
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KİMLERLE BULUŞACAKSINIZ?
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KATILIMCI SEKTÖRLER

KONULAR

AÇILIŞ KONUŞMALARI
ANA TEMA-KEYNOTE KONUŞMACILARI
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN Ar-Ge OTURUMLARI
Oturum1:
Hedef 2023: Ar-Ge olmadan asla!

Cumhuriyetimizin 100. yılına rastlayan 2023 için ülkemizin büyük hedefleri var: Dünyanın büyük ilk
10 ekonomisi arasına girmek, 500 milyar dolarlık ihracat yapmak, ihracatta ileri teknoloji ürünlerinin
payını yüzde 20’lere çıkarmak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak…
O halde kendimizi teknolojik dönüşümünü tamamlayamamış, ürün odaklı, dışa bağımlı, rekabette
fiyata endeksli ülke algısından hızla kurtararak pazarı belirleyen, yüksek teknolojili özgün tasarım ve
üretime sahip, vizyoner ülke konumuna çıkarmalıyız. Bunun da yolu, Ar-Ge ve inovasyon merkezli
organizasyonlar kurmaktan geçiyor.
Ele alınacak temel başlıklar:
Dünyanın lider ülkelerinin ekonomik modellerinden çıkaracağımız dersler nelerdir?
2023 hedefini gerçekleştirmede Ar-Ge ve inovasyonda ezberbozan politikalar ne olmalı?
İleri teknoloji, yüksek katma değerli ürün ve hizmetler için olmazsa olmaz işbirliklerini nasıl
oluşturabiliriz?
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Oturum 2:
Küresel markaların Ar-Ge’lerini ülkemize nasıl çekebiliriz?

Oturum 4:
Ar-Ge ‘yi laboratuvarlardan çıkaralım! Ar-Ge bir kültürdür

İleri teknoloji üreten dünyanın dev markaları hemen her coğrafyada yüksek pazar payı liderliğine oynuyor. Bu
şirketlerin başarısının arkasında hiç kuşkusuz güçlü bir Ar-Ge’ye sahip olmaları bulunuyor. Ülkemizin de uluslar arası
arenada özellikle teknoloji ürünlerinde sadece yurtdışından ithal eden, tüketen ülke yerine nitelikli katma değer
sağlayan ülke haline gelebilmesi için küresel markaların Ar-Ge yatırımlarını ülkemizde de gerçekleştirmeleri son
derece önemli bir nokta. Otomotiv sektöründe yakaladığımız bu ivmeyi diğer sektörlere de taşımamız gerekiyor.

Ar-Ge kavramını, ‘sadece laboratuvarlarda bazı bilim adamı ve mühendislerin uğraşıdır’ algısından kurtarmanın zamanı
geldi. Yenilikçilik ve Ar-Ge yaparak katma değer üretiminin önemi halen toplumsal bilinç olarak yerleşmemiş durumda.
Oysa Ar-Ge herkesin işi, özellikle de gençlerin.
Teknoloji dünyaya Y kuşağı ve Z kuşağı kavramlarını armağan etti. 2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı, 1980 ve sonrasında
doğanlar ise Y kuşağı olarak adlandırılıyor. Bu kuşağa uygun küresel politikalar geliştirmezsek gençlerimizi kaybedeceğiz.
Geleceğine sahip çıkan ülkeler, her şeyden önce gençlerine sahip çıkan ülkeler olacak. 30 milyonu aşan genç nüfusa sahip
ülkemizde bilgi temelli, araştırmacı, sorgulayan, yenilikçilik ve yaratıcılık yönü güçlü, çok yönlü bireyler yetiştirmeye özen
göstermeliyiz. Böylelikle Ar-Ge ve inovasyonun toplumsal bir bilinç düzeyine taşınması söz konusu olabilir.

Ele alınacak temel başlıklar:
Küresel markaların Ar-Ge faaliyetlerini ülkemizde gerçekleştirmelerinin önünü açacak yasal düzenlemeler nelerdir?
Küresel markaların Ar-Ge faaliyetleri için nasıl bir insan kaynağı yetiştirmemiz gerekiyor?
Küresel markalarla nasıl başarılı bir Ar-Ge sinerjisi oluşturabiliriz?

Ar-Ge ne şekilde toplumsal bilinç düzeyine taşınabilir?
Ar-Ge için nasıl bir eğitim ve istihdam politikası gerekir?
Z kuşağını nasıl anlayabiliriz, yenilikçilik ve yaratıcılığı nasıl özendirebiliriz?

Oturum 3:
Türkiye’nin Ar-Ge merkezleri, geleceği nasıl tasarlıyor?

Oturum 5:

Ekonomik kalkınmada birincil rolü oynayan yüksek teknolojili üretimin adresleri olan Ar-Ge Merkezleri, gelecek
hedeflerimize ulaşmada kritik bir noktada bulunuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugüne kadar 134 işletmeye
Ar-Ge Merkezi Belgesi vermiş durumda. Bu merkezlerde ise toplam 14 bin 837 Ar-Ge personeli görev yapıyor; ayrıca
bugüne kadar bu işletmeler tarafından yapılan Ar-Ge harcaması ise 4,80 milyar TL düzeyinde. Geleceğimizi emanet
ettiğimiz bu merkezlerimizde hangi noktadayız?

Yeni teknoloji geliştirmede ilk sırada, patent ve buluşta dünya liderliğini zorlayan ABD, dünyanın bir numaralı
ekonomisi olmasını üniversite-sanayi işbirliğine borçlu. Özellikle 1980 sonrası temelleri atılan Silikon Vadisi, bunun
en güzel örneği. Üniversitelerin yetkinliklerinin birebir yeni teknoloji ve buluş gerçekleştiren yeni nesil şirketlere
destek amacıyla kullanıldığı teknoparklar oluşturarak ABD ekonomisi dev bir ekonomi haline dönüştü.
Ülkemizde de geleceği oluşturmak adına benzer ekonomik modellerin geliştirilip başarıyla yönetilmesine büyük
ihtiyaç duyuluyor.

Ele alınacak temel başlıklar:
Ar-Ge Merkezlerinin özgün ve yenilikçi ürünler geliştirmelerini nasıl teşvik edebiliriz?
Ar-Ge merkezlerinin diğer disiplinler ve meslek dallarıyla entegrasyonunu nasıl sağlarız?
Küresel rekabette Ar-Ge Merkezlerinin katkısı nedir?
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Ele alınacak temel başlıklar:
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Bilgi üretenlerle (üniversite) ürün üretenler (sanayi) arasındaki
işbirliği kültürünü nasıl oluşturabiliriz?

Ele alınacak temel başlıklar:
Üniversitelerin sanayiyle elele çalışmasını sağlayacak yeni teşvik programları nasıl hayata geçirilebilir?
Birlikte çalışabilirlik için yeni yasal düzenlemeler neler olabilir?
Dünya örnekleri ülkemizde nasıl uygulanabilir, teknoparklar nasıl rekabetçi yapıya kavuşturulabilir?
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Oturum 6:

Ar-Ge’nin gelişiminde fikri mülkiyet haklarının önemi:
Patent sayımızı nasıl artırabiliriz?

Geliştirilen yenilikçi ürün, düşünce ve faaliyetlerinin patent ile korunması da en az yenilik üretmek kadar önemlidir.
Patent ile korunmayan yeniliklerin mülkiyeti korunamadığı gibi fikir hırsızlığına da olanak tanınmış oluyor, bu da ArGe faaliyetleri için ayrılan bütçenin boşuna tüketilmesine neden olabiliyor. Ar-Ge faaliyetleri sırasında ortaya çıkan
fikirlerin haklarının korunması, bizi patent yoksunu ülke olmaktan kurtaracaktır.
Ele alınacak temel başlıklar:
İcat ve buluş kültürünü nasıl yaygınlaştırabiliriz?
Patent ve buluşta dünya örnekleri neler?
Patent ve fikri hakların korunmasında yeni yasal düzenlemeler neler olmalı, yasal boşluklar nasıl giderilebilir?

Oturum 7:
KOBİ Ar-Ge yapar mı? Neden olmasın?

Küçük ve orta ölçekli şirketler, adından da anlaşılacağı gibi son derece kısıtlı bir sermaye ile faaliyetlerini sürdürüyor.
Yatırım yapamama kıskacında da büyüme şansı elde edemiyor. Ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan
KOBİ’lerimizin büyüyebilmesi ve rekabet edebilmesi için öncelikle üretim maliyetlerini azaltmaları şart. Ar-Ge bu
noktada KOBİ’lerin imdadına yetişiyor. KOBİ’ler için uygun Ar-Ge modelleri geliştirip destekleme programlarıyla da
teşvik edilmesi gerekiyor.
Ele alınacak temel başlıklar:
KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerini özendirecek teşvikler ve destekler neler?
KOBİ’ler Ar-Ge çalışanı istihdam etmedeki güçlüklerini nasıl aşabilirler?
KOBİ’lerde rekabet öncesi işbirliği ve teknoloji transferi olanakları nasıl iyileştirilebilir?
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Kurumların Geleceği İçin Ar-Ge Oturumları
Zor tercih: Kolay para kazanmak mı, Ar-Ge yapmak mı?
Bilgi çağı ile birlikte mertlik bozuldu, teknoloji sayesinde dünya küresel bir köy haline geldi. Strateji geliştirmeden,
planlama yapmadan, pazar analizi, araştırma-geliştirme yapmadan kolay yoldan para kazanma devri, bilgi
toplumuna geçiş ile birlikte sona erdi. Çünkü herkes her an her yerden anında bilgiye ulaşıp onu rekabet avantajına
dönüştürebiliyor. Önemli olan, özgün tasarım ve ürünler geliştirebilmek.
Uzun vadede her zaman yatırıma dayalı, bilgiye dayalı üretim temelli ekonomik modellerin kazandığına şahit
oluyoruz. Bu nedenle üretim ekonomisinin belkemiği olan Ar-Ge’ye, verimsiz ve harcanan kaynağın boşa gideceği
düşüncesiyle yaklaşılmamalıdır.
Ele alınacak temel başlıklar:
Ar-Ge yatırım planlarımızı hangi parametreleri gözeterek yapmalıyız?
Ar-Ge bütçemizi nasıl belirlemeliyiz?
Nasıl verimli ve sonuç odaklı Ar-Ge planları yapabiliriz?

Ar-Ge, müşterinizi ve çalışanınızı dinlemekle başlar
Yüksek ticari potansiyeli bulunan Ar-Ge fikirlerini keşfetmek hiç de zor değil. Bunun için yapılması gerekenlerin
başında kullanıcılarınızın, müşterilerinizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz etmek, müşterilerinizi dinlemek geliyor. Pazar
trendlerini artık müşterilerin belirlediği bir çağda yaşıyoruz. Elbette ki bir başka yöntem de şirketinizin Ar-Ge zekasını
artırmak. Çalışanlarınızın arasında özgür, bağımsız, açık ve net bir inovasyon ve Ar-Ge kültürü yerleştirmek, fikirlerin
yüksek sesle dile getirilmesi noktasında son derece önemlidir.
Çalışanlarınızın bireysel gelişimine sürekli yatırım yapmak ve şirketin tüm birimleri arasında doğru ve net bir iletişim
stratejisi oluşturmak da Ar-Ge kültürünün yerleşmesine katkıda bulunacaktır.
Ele alınacak temel başlıklar:
Müşteri gereksinimlerini belirlemede hangi teknoloji araçlarını kullanmak gerekir?
Açık iletişim stratejisini nasıl oluşturabiliriz?
Müşterilerimiz ve çalışanlarımız arasında güven unsurunu nasıl güçlendirebiliriz?
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Yöneticiye ipuçları:
Kurumunuzda Ar-Ge birimi oluşturmak
ve Ar-Ge projelerini başarıyla yönetmek
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Uzun, ince bir yol (mu?):
Hangi Ar-Ge teşviği sizin için uygun?

Şirket sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin öncelikle, kurumlarının ilerlemesi, gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için
Ar-Ge’nin kritik önem taşıdığının bilincine sahip olması ve sonrasında da Ar-Ge gerekliliği ve bilincini tüm çalışanlarına
eşit olarak yayması son derece önemlidir. Kurumunda Ar-Ge projelerini sahiplenen ve bu konuda gerekli yatırımları
yapmaktan çekinmeyen, inançlı bir üst yönetim profili, böylelikle güvenli bir çalışma ortamı sunmuş olacaktır.

Her Ar-Ge projesi için mutlaka uygun bir teşvik, hibe, vergi muafiyeti, kredi desteği vb mevcuttur. Son yıllarda
devletin farklı kurumları büyük oranda çok çeşitli modellerle şirketlere Ar-Ge desteği sağlıyor. Yanı sıra uluslar arası
teşvik programlarından da yararlanabilmek mümkün.
Ancak şirketlerin söz konusu teşviklerden yararlanabilmeleri için fizibilitesi yapılımş, sağlam ve güvenilir bir proje ve
iş planı oluşturmaları ilk koşul.

Ele alınacak temel başlıklar:

Ele alınacak temel başlıklar:

Üst yönetim, Ar-Ge birimi ve diğer birimler arasında şeffaf iletişim ve güven ortamını nasıl oluşturabiliriz?
Ar-Ge iş planımızı ve iş süreçlerini nasıl belirleyeceğiz, bu konuda uluslararası standartlar nedir?
Ar-Ge Merkezimizden nasıl yüksek verim elde edebiliriz?
Rekebetçi bir Ar-Ge Merkezi kültürünü nasıl oluşturacağız?

Teşviklerden yararlanabilmek için uygun bir projeniz var mı, proje planınızı nasıl hazırlayacaksınız?
Ar-Ge projeniz için en doğru kaynağı nasıl belirlersiniz?
Hangi kurum ve kuruluşlar ne tür destekler veriyor?
Teşvik ve desteklere nasıl başvuracaksınız?

Ar-Ge ekibinde motivasyon kaybını nasıl önleriz?

Ar-Ge’den Ür-Ge’ye kolay geçişin ipuçları ve pratik dersler

Ar-Ge Merkezlerinin, şirketlerin gider kalemleri olarak görülmediği tam tersine iyi bir plan ve strateji ile son derece
yenilikçi fikrin ticari başarıya dönüştüğü bir birim olarak konumlandırılması en kritik noktadır. Gerçekten de Ar-Ge
projeleri genellikle uzun zamana dayalı, üstelik tam olarak istediğiniz sonucu elde edemeyebileceğiniz faaliyetler
olarak algılanıyor. Bunun yanı sıra bu merkezlerde çalışan mühendis ve bilim insanları, disiplinleri gereği bağımsız
çalışmaya yatkındır. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Ar-Ge ekiplerinin başarılı ve yararlı ürün ve
hizmetler ortaya koyabilmeleri için motivasyon son derece önemli bir konu haline geliyor.

Şirketlerin en büyük beklentisi, zaman ve kaynak ayırdıkları araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ticari kazanca
dönüşmesidir. Ar-Ge sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve tasarımların işe yarayan ürüne dönüştürülmesi süreci
de (Ür-Ge), en az Ar-Ge kadar ciddi ve kritik bir süreçtir. Üretim geliştirme olarak adlandırılan bu süreçte ürünün
yapısını belirleme, maliyetini azaltma, kalitesini yükseltme, mevcut durumundan farklı hale getirme vb amaçlanıyor.
İşte bu noktada da ürün tasarım yönetimi, prototip oluşturma, deney ve testler devreye giriyor. Ölçme, izleme,
değerlendirmeden geçen ürünün pazara arzına kadar olan tüm süreçlerini yenilikçi bir anlayışla ele almak gerekiyor.

Ele alınacak temel başlıklar:

Ele alınacak temel başlıklar:

Ar-Ge çalışanlarının temel beklenti ve sorunları nelerdir, nasıl çözümler üretebiliriz?
Ar-Ge merkezlerinde performans değerlendirme ve ölçümleme kriterlerini nasıl uygulayabiliriz?
Ar-Ge çalışanımızı nasıl rekabetçi hale getirebiliriz?
Şirketin diğer birimleriyle iç içe çalışmasını ve aidiyet duygusunu nasıl geliştirebiliriz?

Ürün geliştirmede toplam tasarım yönetiminin yeri nedir?
Ürün geliştirmede fiyat/performans dengesi nasıl sağlanabilir?
Ürün geliştirmede kümelenmenin rolü ve önemi.
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Ar-Ge’siz marka olamazsınız

Günümüzde şirketlerin ölçülemeyen ancak en değerli varlıklarının başında pazardaki marka değeri geliyor. Markalar,
oyunu kuralına göre oynayanlarla değil, bu kuralları değiştirenlerle yola devam ediyor. Kuralları değiştiren şirketlerin
yaratıcılık, yenilikçi ve özgün olma, düşünülmeyeni düşünme, yapılmayanı yapma özelliklerinden yola çıktığımız
zaman, Ar-Ge politikalarının da markalaşma ekseninde belirlenmesi kritik bir önem taşıyor.
Ele alınacak temel başlıklar:
Marka değeri nedir, nasıl oluşturulur?
Şirketinizin marka stratejisine bağlı olarak Ar-Ge politikalarını nasıl oluşturabilirsiniz?
Marka değerini sürekli yukarıda tutmanın ipuçları neler, Ar-Ge’nin rolü nedir?

Uluslararası Ar-Ge’ye kapı aralayın:
Teknoloji transferi olanakları
Şirketler Ar-Ge faaliyetleri sırasında başka şirketlerin ya da sektörlerin işine yarayabilecek teknoloji veya ürün
geliştirebilirler. Ya da bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri barındırmayan şirketler, pazardaki uygun teknolojileri kendi
bünyelerine transfer edebilirler. Hatta bu transfer, uluslar arası düzeyde de gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilir kalkınma
için teknolojik bilgi ve yetkinliklerin paylaşımı hem zaman hem maliyet açısından faydalıdır. Buradaki nihayi hedef,
bilimsel ve teknolojik yenilikleri tüm sektörlere farklı araçlar ile yayıp şirketler, ülkeler, bölgeler arası bilgi birikimini
paylaşabilmektir.
Ele alınacak temel başlıklar:
Başarılı bir teknoloji transferinde dikkat edilecek noktalar neler
Teknoloji transferi sözleşmelerini nasıl hazırlarsınız
Uluslararası teknoloji transferi ağlarına nasıl üye olabilirsiniz
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Sektörlerin Geleceği İçin Ar-Ge Forumları
Her sektörün Ar-Ge ve yenilikçilik dinamikleri birbirinden farklılık gösterir. Sektörlerin ekonomiye katkıları, rekabetçilik
endeksleri, uluslar arası entegrasyon yetenekleri, tüketici talepleri, ihracat potansiyelleri, insan kaynağı yapıları, pazar
büyüklükleri, yasal düzenlemeleri, sermaye yapıları vb pek çok etken Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamını birebir etkiler.
3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’nda düzenleyeceğimiz ‘Sektörlerin Geleceği İçin Ar-Ge Forumları’ her sektörün
uzman ve Ar-Ge liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, yatırımcı ve girişimcilerini bir araya getirerek sektörlerin
büyümesi adına yapılması gerekenler bu özel toplantılarda ele alınacak.
- Sağlıkta inovasyon ve Ar-Ge
- Savunma, Uzay ve havacılıkta inovasyon ve Ar-Ge
- Enerjide inovasyon ve Ar-Ge
- Yazılımda inovasyon ve Ar-Ge
- Telekom ve elektronikte inovasyon ve Ar-Ge
- Otomotivde inovasyon ve Ar-Ge
- Tekstilde inovasyon ve Ar-Ge
- İmalat sanayinde inovasyon ve Ar-Ge
- Tüketici elektroniği ve beyaz eşyada inovasyon ve Ar-Ge

Tanıtım Toplantıları - İlham Veren Ar-Ge Deneyimleri

Pazarlama gurularının çok temel bir söylemi vardır. Derler ki: ‘İnsanlar şirketinizin yaptığı şeyi satın almaz, bunu
neden yaptığınızı satın alır. Çünkü yaptığınız şeyi neden yaptığınızın içinde kendilerini görürler, kendilerini markanın
hikayesiyle özdeşleştirirler ve bu hikayenin bir parçası olmayı seçerler.’ Biz de bu söylemden yola çıkarak 3. Türkiye
Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’nda ülkemizin önde gelen şirketlerinin Ar-Ge Öykülerini dinleyeceğiz, çok beğendiğimiz ve
severek kullandığımız ürünlerin ruhuna ineceğiz. Eminiz bu projeler pek çoğumuz için yeni ilhamlar verecek ve yeni
heyecanlar yaşatacaktır.
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FUAR

3.Türkiye Ar-Ge Fuarı Hakkında

NASIL KATILACAKSINIZ?

Zirveye Katılım

8-9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapacağımız 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı’na üç gün boyunca dinleyici ve
ziyaretçi olarak katılmak için www.turkiyeargezirvesi.com adresindeki kayıt formunu doldurabilirsiniz.
Böylelikle 3 gün boyunca tüm toplantıları dinleyebilir, fuar alanını ziyaret edebilir, yeni iş ve işbirliği fırsatları
yakalayabilirsiniz.
3.Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı, 8-9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde, bu alandaki
tüm profesyonelleri ve ilgilileri buluşturuyor. Üç gün boyunca 6 bini aşkın kurumsal ve bireysel katılımcının
ziyaret edeceği etkinlikte, toplam 10.000 m2’lik alanda ülkemizin önde gelen Ar-Ge Merkezlerini ve Ar-Ge yapan
kuruluşlarını ağırlayacağız.
Fuar alanında;
- Buluşma&İşbirliği Toplantıları (Matchmaking)
- Akademik Ar-Ge Projeleri Arenası (Üniversitelerin ve teknoparkların Ar-Ge Projeleri sergi alanı)
- Sanayi Ar-Ge Projeleri Arenası (Farklı sektörlerdeki sanayi şirketlerinin Ar-Ge projeleri sergi alanı)
- Ar-Ge Okulu

*Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.
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Sponsorluk Seçenekleri
• Ana Spsonsorluk								
• Resmi Sponsorluk							
• Tema ve Sektörel Konferanslar&Forumlar Sponsorluğu
		
• Ürün ve Hizmet Sponsorlukları
- Yaka kartı poşeti ve ipi sponsorluğu
- Kalem ve bloknot sponsorluğu
- Açılış Günü Kokteyl sponsorluğu
- Kahvaltı Sponsorluğu (8.30 – 9.30)
- Öğle yemeği sponsorluğu
- Baskı sponsoru
- Donanım sponsoru
- Banka sponsoru

- Dijital ekran ve kiosk sponsorluğu
- İletişim Arası ve Şirket Bar Sponsoru
- Medya sponsoru
- Telsiz sponsoru
- Kıyafet sponsoru
- Canlı Yayın Sponsorluğu
- Aktivite Sponsorluğu
- Reklam ve Tanıtım Olanakları
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ANA SPONSORLUK

RESMİ SPONSORLUK

• Açılış ev sahipliği hakkı ve açılış sırasında 5 dakikalık konuşma hakkı,
• Uluslararası bir konuşmacı davet edebilme ve ağırlama imkanı,
• Duyurularda, tüm basılı ve görsel materyallerde “Ana Sponsor” olarak logosu ile diğer sponsorlardan ayrı bir
• 10.000 adet basılarak katılımcılara dağıtılacak olan 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı program broşüründe 1 tam

• Duyurularda, tüm basılı ve görsel materyallerde “Resmi Sponsor” olarak logosu ile yer alma hakkı,
• 10.000 adet basılarak katılımcılara dağıtılacak olan3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı program broşüründe

sayfa reklam hakkı,

1 tam sayfa reklam hakkı,

şekilde en üstte olacak şekilde yer alma hakkı,

• 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı için 100 kişilik davetli hakkı,
• 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı süresince özel misafirlerini ağırlamak ve diğer çalışmalarını yapmak üzere 1
adet çalışma odası kullanım hakkı,

• 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı web sitesinde Ana Sponsor logosunun linkli olarak konumlanması
• 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı ile ilgili gönderilecek tanıtım maillerinde Ana Sponsor olarak yer alma hakkı,
• Türkiye Ar-Ge Merkezleri Başarı Hikayeleri özel yayınında karşılıklı iki tam sayfa tanıtım hakkı,
• Fuar alanında 100m2 bedelsiz alan hakkı,
• Katılımcı ve ziyaretçilere profesyonellere gönderilecek olan 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı davetiyelerinde

•3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı için olarak 50 kişilik davetli hakkı,
•3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı web sitesinde Resmi Sponsor logosunun linkli olarak konumlanması
• Fuar alanında 50m2 bedelsiz alan hakkı,
• Türkiye Ar-Ge Merkezleri Başarı Hikayeleri özel yayınında karşılıklı iki tam sayfa tanıtım hakkı,
• Yurt içi ve yurt dışında gazeteler/sektörel yayınlar ve online tanıtım alanlarında kullanılacak olan tüm
zirve ve fuar ilanlarında resmi sponsor olarak yer alma hakkı.

• 1 Adet tanıtım toplantısı hakkı

Ana Sponsor olarak firma kurum logosu ile yer alma hakkı,

• Yurt içi ve yurt dışında gazeteler/sektörel yayınlar ve online tanıtım alanlarında kullanılacak olan tüm zirve ve
fuar ilanlarında ana sponsor olarak yer alma hakkı,

• 1 Adet tanıtım toplantısı hakkı
• 2 Adet oturuma konuşmacı verme hakkı.
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Ar-Ge SEKTÖREL FORUM SPONSORLUĞU
• Sponsor şirket, Tema ve Sektörel Konferanslar&Forumlar içerisinden tercih edeceği bir tanesinde sponsor
olarak duyurulacaktır.

• Ayrıca Konferans Programı kapsamında yer alan panelde konuşmacı olarak yer alma hakkı,
• Aynı konferans programını takiben 10 dakikalık sunum hakkı,
• Duyurularda, tüm basılı ve görsel materyallerde Tema ve Sektörel Konferanslar & Forumlar sponsoru olarak
logolu ve alfabetik sırada tanıtım hakkı,

• Salon önünde bulunacak tanıtım masasında doküman bulundurma hakkı,
• 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı kapsamlı olarak 25 kişilik davetli hakkı, 5 kişilik görevli hakkı.
Ar-Ge MERKEZLERİ BAŞARI HİKAYELERİ ÖZEL YAYINI
Türkiye Sanayisinin üretim gücü Ar-Ge Merkezlerimizin başarılı proje ve uygulamaları her geçen sene daha da artmaktadır. Ülke
olarak dünyada ki en büyük ekonomiler içerisinde yerimizi daha da ileri noktalara taşıyabilmemizde Ar-Ge çalışmaları büyük
önem arz etmektedir.
Ar-Ge Merkezleri Başarı Hikayeleri Özel yayını Ar-Ge Merkezlerimizin ülke ekonomisinin gelişimi ve üretimine olan katkılarının
farkındalığının hem kamu hem de kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması noktasında önemli bir bilgi ve başvuru kaynağı
olma özelliğini taşımaktadır.
Ar-Ge Merkezleri Başarı Hikayeleri Özel Yayını ile 8-9-10 Mayıs 2014 Tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek
olan Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı katılımcı ve ziyaretçilerine , sektör profesyonellerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu özel yayınımız
Cumhurbaşkanlık, Başbakanlık, Bakanlıklar ve ilgili tüm Kamu Dairlerine, Üniversiteler, Yabancı Elçilikler ve Ateşelere, yurt dışında
görevli Büyükelçiliklerimiz ve Ateşelerimize, üniversite kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderimi sağlanacaktır.
Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan Ar-Ge Merkezlerimizin Başarı Hikayeleri içerisinde yer almak için 17 Mart 2014
tarihine kadar bizlerle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Ar-Ge Merkezleri Başarı Hikayeleri Özel Yayınına katılım sağlayacak kurumlarımıza karşılıklı iki tam sayfa tanıtım hakkı verilecektir.
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