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Sayın Üyemiz,
ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan 03.02.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;
Smart Mobility Moves the World Fuarı'nın 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında
çevrimiçi platform üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu
fuarda otomotiv, denizcilik, demiryolu ve akıllı ulaşım sektörleri için teknoloji geliştiren Amerikan
şirketlerinin otonom araç, elektrikli araç yazılım, batarya ve şarj, bağlantılı araçlar, sensörler ve araç
teknolojileri, elektrikli bisikletler, elektrikli otobüs teknolojileri, yeşil ulaşım, akıllı altyapı, akıllı
kavşaklar, lokomotif yönetimi, raylı bağlantı ve sensörler, otonom deniz teknolojileri, deniz
teknolojisinde yapay zeka, gemilerde IoT, dijital rota yönetimi, akıllı manevra kontrolü, otonom
kontrol, akıllı sevk sistemleri, sensör teknolojisi, otonom su altı araçları (ROV'ler ve AUV'ler)
teknolojileri ile ilgilenebilecek firmalar ile birebir toplantılar gerçekleştireceği ifade edilmektedir.
Söz konusu Fuara ilişkin kayıt işlemleri ve detaylı bilgiye https://bit.ly/3J39Qel internet
adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan 03.02.2022 tarihli yazı. (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası)
- Türk Armatörler Birliği
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
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Sayın Yetkili,
A.B.D. Büyükelçiliği, Ticaret Müsteşarlığı olarak sizleri 14-25 Mart, 2022 tarihleri arasında online
platformda ücretsiz olarak düzenlenecek Smart Mobility Moves the World fuarımıza davet ediyoruz.
İki hafta boyunca gerçekleşecek fuarda Otomotiv, Denizcilik, Demiryolu ve Akıllı Ulaşım sektörleri
için teknoloji geliştiren Amerikan şirketleri aşağıda belirtilen ürün ve teknolojileri ile ilgilenebilecek
firmalar ile birebir toplantılar gerçekleştirecek.
•

otonom araç, elektrikli araç yazılım, batarya ve şarj, bağlantılı araçlar, sensörler ve araç
teknolojileri, elektrikli bisikletler, elektrikli otobüs teknolojileri, yeşil ulaşım, akıllı altyapı, akıllı
kavşaklar, lokomotif yönetimi, raylı bağlantı ve sensörler, otonom deniz teknolojileri, deniz
teknolojisinde yapay zeka, gemilerde IoT, dijital rota yönetimi, akıllı manevra kontrolü,
otonom kontrol, akıllı sevk sistemleri, sensör teknolojisi, otonom su altı araçları (ROV'ler ve
AUV'ler)

Amerika’da yer alan 107 ofisimizin de sizleri en iyi Amerikalı üreticiler ile bir araya getirmek için
halihazırda duyuru yaptığı bu fuara, ayrıca Intelligent Transportation Society of America (ITS
America), Intelligent Transportation Society of Michigan (ITS Michigan), Connected Vehicle Trade
Association (CVTA) gibi Global Endüstri Partnerleri de destek vermektedir. Smart Mobility Moves the
World fuarında yer alacak Amerikan teknolojilerini ve sunulacak fırsatları kaçırmamak için en kısa
sürede kayıt yapmanızı öneriyoruz.
Smart Mobility Moves the World fuarına kaydınız ile:
•
•
•

Firmanızı güvenli bir şekilde dijital platformda tanıtabilir,
İlgilendiğiniz veya distribütörşlüğünü yapmak istediğini Amerikan ürün ve servislerini
bulabilir,
Amerikalı firmalar ile sadece talep ettiğiniz veya kabul ettiğiniz toplantıları
gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt ve fuar hakkında detaylı bilgiye https://itamatch.com/event/smartmobility adresinden
ulaşabilirsiniz. Kaydınızı yaparken “Invited overseas distributors, buyers and multipliers” bölümünü
işaretlemenizi rica ederiz. Fuar ve kayıt ile ilgili tüm sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden
benimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımla,
Naz Demirdöven
Ticaret Ataşe Yardımcısı
ABD Büyükelçiliği
ABD Ticaret Müsteşarlığı, İzmir-Türkiye
T: +90 232 441 2446, C: +90 532 405 7302

https://www.trade.gov/turkey
Naz.Demirdoven@trade.gov

