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ORGATEC 2018, mimarlar,
planlayicilar ve mühendisler için teklifi güçlendirir

architectureworld ve Deutscher Hoteltag (Alman Otel Günü)
2018'den itibaren ORGATEC'de olacaktir.
Her iki kongre fuarinin isbirligi, mimarlar, planlayicilar ve
mühendisler için teklifleri ORGATEC 2018'de tamamlar.
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Modern is dünyalari için olan uluslararasi öncü ORGATEC fuar, mimarlar,
planlayicilar ve çogalticilar için teklifini yapisal olarak genisletmekte ve
architectureworld'un yani sira Deutschen Hotel Tag ile isbirligi yapmaktadir. Bu
iki kongre fuari, 2018'den itibaren ORGATEC çerçevesi altinda olacaktir.
ORGATEC bu sayede, gayrimenkul bransina ve daha fazla mimarlara, branstaki
meydan okumalara karsi daha kapsamli bir bilgi alisverisini saglayabilmek için alt
yapi, gayrimenkul, mimarlik ve donatim aktivitelerini güçlendirmektedir.

Daha iyi bir ag ve dijitallesme nedeniyle konut ve otel yapilarina yeni talepler,
mimarligi güçlü bir sekilde ve çok önceden, ofis ve otel binalarinin planlamasina
baglamayi gerektirmektedir. Bransin bu meydan okumalarinin üstesinden birlikte ve
interaktif sekilde gelmek, yapilan isbirliginin hedefidir. Bununla birlikte ORGATEC, is
dünyalarini bir bütün olarak görme ve yeniden tanimlama talebinin altini
çizmektedir. architectureworld ve Deutscher Hoteltag (Alman Otel Günü) kongre
fuarlari, tam olarak bu gelecek odakli konu altinda, mimarligi daha yogun olarak
konut ve otel yapilarina baglayarak yaklasmaktadir. Özellikle binalarin ve bina
içlerinin ag kurulumu, architectureworld'de büyük bir rol oynar. Deutsche Hoteltag
(Alman Otel Günü) içeriksel olarak buraya uygundur ve konuyu (iç)mimarlik, cephe
tasariminin yani sira otel zincirlerinin, özel otellerin ve de huzurevlerinin teknigi
alanlariyla tamamlamaktadir. ORGATEC 2018, hol 10'da 6.000 metrekareyle, iki
kongre fuarina, 5 fuar gününde, tüm dünyadaki saygin mimarlar ve uzmanlarin yogun
sunum programina ve paralel olarak gerçeklesen sergiye yeterince alan sunmaktadir.

ORGATEC, üç alansal organizasyonun odagi sayesinde, planlama ve yapidaki
katilimcilarin arasindaki yaratici alisverisi, Networking'i ve isbirligini iyilestirmek ve
yeni bir çalisma kültürünü tesvik etmek istiyor. architectureworld 15 yildan bu yana,
insaat alaninda mimarlar, planlayicilar, mühendisler ve çogalticilar için gösterisli
kongre programiyla ön plana çikmaktadir. Köln'deki ORGATEC sirasinda da,
mimarinin "Dünya starlari" modern binalar için tasarimlarini sunacak, inovatif uzman
sunumlar yapacak ve insaat, konut ve otel alanindaki yeni malzemeler ve teknikler
hakkinda konusacak.

Böylece "Yeniden yapim yerine tadilat" baslikli bir sunumda, ofis ve otel binalarinin
yeniden canlandirilmasinda dikkat edilmesi gerekenler sorusu konu olacaktir.
Sunumlarda "Saglikli ofis ve otel" basligi altinda stratejik alan planlamalari konu
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olacaktir ve "insatta BIM" konusuna dair sunumlarda arabirimlerin ag baglantilari ve
dijitallesmenin talepleri tartisilacaktir. Kongre programi ayrica, mimarlik ve
mühendislik meslek odalari tarafindan genelde gelisim egitimi olarak kabul
edilmektedir. Her iki organizasyona katilim, ORGATEC çerçevesi dahilinde
ücretsizdir. Kendinize ait bir Print@home biletiyle Online ön kayit, 2018 ilk
baharindan itibaren mümkündür.

ORGATEC 2018
23. ila 27. Ekim tarihlerinde, mimarlik dünyasi tamamen Köln'e odaklanmaktadir.
Ardindan kapilari açilir ve mimarlarin, planlayicilarin ve mühendislerin yani sira
endüstri ve ticaret alanindaki brans uzmanlarinin global bulusma noktasina dönüsür.
Esi benzeri olmayan uluslararasi inovasyon ve trend fuari olarak isin tüm dünyasini
gösterir, güncel sorunlari konu alir ve "isi yeniden düsün" ilkesiyle, yarinin is dünyasi
taleplerine yaratici çözümler sunar: dösemeden zemine, ses ve aydinlatmadan
medya ve bilgi teknolojilerine kadar.

architectureworld ve Deutscher Hoteltag (Alman Otel Günü)
architectureworld ve yakin zamandan beri Deutsche Hoteltag (Alman Otel Günü)
kongre, fuar ve inovasyon sunucu olarak tek çati altinda! Kongre katilimcilarini,
zengin, gösterisli ve çok güncel bir kongre programi beklemektedir. Ulusal ve
uluslararasi sergiciler, inovasyonlari ve teklifleriyle kendilerini temsil edecektir.
2018 katilimcilarini Köln'de bekleyenler: Mimarligin dünya starlari, insaat, konut ve
otel için yeni malzemeler ve teknikler hakkinda inovatif uzman sunumlari, bunun
yaninda çesitli ulusal ve uluslararasi öncü sergiciler. Alansal kongre fuari, %100
alansal ziyaretçilerle profesyonel bir çevre sunar ve is ortaklarini bulusturur.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
is the world’s top trade fair organiser for the areas of furnishing, living and lifestyle.
At the trade fair hub of Cologne, the leading international fair imm cologne as well
as the trade fair formats of LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum and Kind
+ Jugend rank among the internationally renowned and established industry meeting
places. These fairs comprehensively represent the upholstered and case furniture
segment, the kitchen industry, the office furniture sector and outdoor living as well
as the innovations of the furniture supply industry. Over the last few years,
Koelnmesse has specifically added international fairs in the most important fast-
expanding markets to its portfolio. These include CIKB in Shanghai, interzum
guangzhou in Guangzhou and Pueri Expo in Sao Paulo. With ambista, the online
portal for the interiors business, Koelnmesse offers direct access to products,
contacts, expertise and events relevant to the industry all year round.

Further information is available at: http://www.global-competence.net/interiors/
Further information about ambista: http://www.ambista.com/

The next events:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products , Sao Paulo
07.06. - 10.06.2018
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
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Note for editorial offices:
ORGATEC photos are available in our image database on the Internet at www.
orgatec.com in the “Press” section. 
Press information is available at: www.orgatec.com/Pressinformation
If you reprint this document, please send us a sample copy.

ORGATEC on Facebook:
https://www.facebook.com/orgateccologne
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