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ORGATEC 2018 Avrupa Basin Toplantisi

ORGATEC 2018
25 Nisan 2018, Saat: 11:00, ADAM Tower, Amsterdam

KONUSMACININ KONUSMASI ESAS ALINMALIDIR!
Koelnmesse Genel Müdürü Katharina C. Hamma'nin, 25 Nisan 2018 Saat:
11:00'de Amsterdam ADAM Tower'da düzenlenen ORGATEC 2018 Avrupa Basin
Toplantisinda yaptigi konusma

Sayin dinleyiciler, Koelnmesse adina basin toplantimiza hos geldiniz diyorum.

Iyi haberler vermek, insani her zaman mutlu eder. Fuar öncesinde birkaç iyi
haberimiz var:

ORGATEC 2018 daha büyük olacak ve uluslararasi niteligi daha da artacak.

Fuara daha alti ay olsa da tüm belirtiler, ORGATEC 2018'in basarili geçecegini
gösteriyor. Fuar alanini 140.000 metrekareye çikararak %8'in üzerinde büyüttük. Fuar
alaninin %65'ini yabanci sirketler teskil ediyor. Bu da 2016 yilina kiyasla %5 artis
demek.

Çin, Hong Kong, Güney Kore, Portekiz, Ispanya, Tayvan ve Italya'dan üç grup ile, iki
yil öncesine göre bir grup fazla olacak sekilde dokuz yabanci grup katilimi söz
konusu. Simdiye kadar 554 sirket katilim gösterecegini beyan etti ve bu da 2016'ya
kiyasla %6 artis anlamina geliyor.

ORGATEC 2018, planlamacilar ve mimarlar için yeni firsatlar sunuyor.

Hanimefendiler, beyefendiler,
Coworking, New Work, Çalisma 4.0, sürdürülebilir malzemeler, "yetenekler savasi"
veya akilli ev. Bunlar is dünyamizi daha simdiden önemli ölçüde yönlendiren ve kalici
sekilde etkileyecek olan mega trendlerden bazilari. Bina ve otel tasarimlari ile ilgili
yeni beklentiler de bunlara dahil. Bu durum hem mevcut yapilar hem de yeni binalar
için geçerli. Bu nedenle gayrimenkul sektörünü ve dolayisiyla mimarlari, iç
mimarlari, tasarimcilari, planlamacilari ve tesis yöneticilerini yeni zorluklar
bekliyor.

Bu dogrultuda ORGATEC 2018'de mimarlar, planlamacilar, mühendisler ve
yayginlastirma sektörüne yönelik yapi seçeneklerimizi genisletmenin yani sira
architectureworld ve Deutscher Hoteltag ile isbirligi gerçeklestirdik. Her iki kongre
ve sergi, 2018'de ORGATEC çerçevesinde düzenlenecek. Bu sekilde ofis ve bina
yapilari için altyapi, mimari ve insaat faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Bu
faaliyetlerimiz, ORGATEC'in zengin içerigine son derece güncel bir temayi da ekliyor,



Page

2/3
o da: mimariyi bina ve otel planlamalarina daha yogun sekilde entegre etmek.

ORGATEC 2018 daha ilerici ve daha duygusal olacak.

Hanimefendiler, beyefendiler,
ORGATEC gibi is dünyasinin önemli bir platformunun duygusal olma ve kutuplastirma
gibi bir lüksü olabilir mi? Bana sorarsaniz hem olabilir, hem de olmak zorundadir.
Çünkü öncü bir uluslararasi fuar, ziyaretçilerine ilham vermeli, yeni ve zit
yaklasimlar barindirmali ve sektörün tartismalarina aktif katkida bulunmalidir.
ORGATEC bunu basarabilecegini her zaman kanitlamistir.

"PLANT 10.1" etkinlik alanimizla bir adim daha ileri gidiyoruz. Danismanlik sirketi
detecon, kreatif ajans Orange Council ve uluslararasi sanatçilarla birlikte, ofis
çalisma ve yasam alanlari için yaratici yaklasimlari spektaküler, duygusal ve kiskirtici
sekilde deneyimleme olanagi sunan bir alan tasarlayacagiz.

10.1 numarali salonun ortasinda bizi, geleneksel sunumlari sorgulamaya ve gelecege
yönelik çalisma formlari ile etkinlik tabanli çalisma üzerine kafa yormaya davet eden
yedi farkli deneyim seçenegi yer alacak. Katilimci sanatçilarin, bu yilin mottosu olan
"culture@work"ten sira disi çikarimlar yapmalari bekleniyor. Sanatçilar, sirket ve
inovasyon kültürünün sinirlarini zorlayacak ve belki de asacak. Bu sayede
ziyaretçileri, kendi çalisma alanlari, çalisma ortami tasarimi veya isbirligi formlari
üzerinde yeniden düsünmeye davet edecegiz.

Hanimefendiler, beyefendiler; bunlar elbette öylesine sanatsal oyalanmalar degil.
"PLANT 10.1"in arkasindaki ekip, sirketlerin degisim yönetiminde sanatsal alan
tasarimi ile ilgili müdahaleleri ve hikaye anlatimiyla danismanlik hizmeti veriyor.
Robert Bosch GmbH, SAP, Innogy veya Telekom gibi sirketlerde basariyla hayata
geçirilen projelerde; ciro artisi, personel memnuniyeti ve toplumsal imaj gibi
konularda ölçülebilir getiriler elde edildi.

Hanimefendiler, beyefendiler;
dijital basin kitlerinizden ORGATEC 2018'in birinci sinif etkinlik ve kongre programi
ile ilgili diger örneklere ulasabilirsiniz.

Bunlara bir örnek: "SmartOffice & Conferencing Technology" etkinlik alani. Bu alanda
yüksek teknoloji ürünleri sadece sergilenmekle kalmayacak, gerçek kosullarda
gerçek bir is günü testine tabi tutulabilecek.

Yeni malzemeler ve bunlarin kullanim olanaklari ile ilgilenen ziyaretçiler de,
"Cultural Materials" alanini ve malzeme bölümünü kaçirmamali.

Ayni sekilde ORGATEC 2018'in kongre programini görebilirsiniz. ORGATEC–
Trendforum'dan Xing New Work Sessions'a, "transformation & culture @work"
temasindan "Work & Style" konferansina kadar birçok üst düzey etkinlik
düzenlenecek. Çok katmanli bu etkinlikleri, prestijli konusmacilar katilimlariyla
renklendirecek. Önümüzdeki haftalarda kongre programinin ayrintilari ve diger
etkinlikler ile ilgili sizleri bilgilendirecegiz.
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ORGATEC 2018 daha etkilesimli geçecek.

Hanimefendiler, beyefendiler; ORGATEC gibi is dünyasinin öncü platformundan
beklenecegi üzere, müsterilerimizin ihtiyaçlarini sürekli analiz edip yeni konseptler
gelistirerek fuarda ve planlama alaninda ziyaretçilerimize ve sirketlere destek
sunmayi amaçliyoruz. Bunu yaparken dijital yolla da global interior becerilerimizi
güçlü bir şekilde kullanıyoruz.

İlk adım olarak "Interior inside" online dergimizle, önümüzdeki aylarda daha da
genişleteceğimiz ve diğer Interior fuarlarımız için de kullanacağımız, yeni bir içerik
ve iletişim teklifini başlatıyoruz. Tüm Interior fuarlarının birbiriyle sıkı bir bağlantısı
sayesinde, ziyaretçilerimizin yanı sıra siz medya temsilcilerine de, önemli fuar
konularına dair daha iyi arka plan bilgileri sunabiliriz.

Bunun neye benzediğini halihazırda hafta içinde, ORGATEC 2018 hakkında ilgi çekici
bir yazının da yer aldığı yeni "Interior-inside bültenimiz"i aldığınızda,
e-posta kutularınızda görebilirsiniz.

Hanimefendiler, beyefendiler,
ORATEC 2018'de sirketler de birçok yeni yaratici çözümler, konseptler, yeni ürünler
ve hizmetler ile yer alacagi için, son olarak bir iyi haberimiz daha var:

ORGATEC 2018 (yine) muhtesem olacak!

Dinlediginiz için tesekkürler!

Stand: 23.04.2018
Kürzel: stnr


