BASIN BÜLTENİ

2. OTOMOTİV AR-GE PROJE PAZARI’NA BAŞVURU İÇİN SON İKİ GÜN
Profesyonelleri ve sanayicileri bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen "2.Otomotiv Ar-Ge Proje
Pazarı" başvuruları için son iki gün.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 17-18 Nisan tarihleri arasında Bursa Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan, yoğun talep üzerine başvuru tarihi uzatılan 2.
Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı'nın başvuruları 22 Mart'ta sona eriyor.
"Türkiye Otomotiv Sektöründe 2.Ar-Ge Proje Pazarı ve 2.Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması"
sektörde çalışan profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve
otomobil meraklılarını içine alan geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği bu büyük
organizasyonunun diğer bir ayağı olan 2. Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması'nın başvuruları ise
1 Nisan'a kadar devam ediyor.
Dereceye girenlere yaklaşık 300 bin Türk Lirası toplam para ödülünün dağıtılacağı "2. Otomotiv Ar-Ge
Proje Pazarı" ve " 2.Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması" otomotiv sektöründe ar-ge ye,
girişimciliğe, sürdürülebilir katma değerlere destek olmak isteyeceklere de öncülük yapmayı, sanayi
ve üniversite işbirliğini güçlendirmeyi, hem uluslararası pazarlarda yer bulabilecek ürünler
üretilmesini, hem de yarışmacıların tasarımcı kimliğinin güçlenmesi hedefliyor.
Bilgi için
http://www.otomotivprojepazari.com
http://www.otomotivtasarimyarismasi.com
Didem Sökmen :0537 223 90 52 /didem@iletisimfabrikasi.biz
Hazan Altay: 0533 420 89 02/ hazan@iletisimfabrikasi.biz

OİB Hakkında:
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve
Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon $ ihracat ile Uludağ
İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2012 yılı sonu itibariyle,
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Türkiye'nin 45 ilinde bulunan toplam 2.808 aktif üyesi ve 16,8 milyar dolar ihracatı ile OİB,
ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.
Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının
koordinatör birliği olan OİB'in üyesidir.
22 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden OİB, UİB tarafından gerçekleştirilen toplam
ihracattan %82 pay alan Birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam
ettirmektedir. Son yedi yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan
otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç ve otobüs üretiminde birinci sırada bulunmaktadır.

