
   

 

 
Değerli Sektör Mensubumuz, 
 

Sizleri PAGEV adına 4 Aralık 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Otel’de 

düzenlenecek olan 13. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ne davet etmekten 

mutluluk duyarız.  

 

Geleneksel olarak Plast Eurasia Fuarı'ndan bir gün önce düzenlenen  Kongremiz bu yıl 

“Geleceğin Plastikleri” teması ile gerçekleştirilecektir. Plastik malzemeler çok yönlü 

kullanılmaları, hafif, güvenli, dayanıklı ve düşük maliyetli olmaları; ayrıca her türlü şekilde 

kolaylıkla üretilebildikleri için tasarıma yatkın olmaları sebebiyle geleceğin yükselen 

teknolojileri arasında gösterilmektedir.   

 

Bu noktadan hareketle devlet kurumlarından, uluslararası kuruluşlardan, üreticilerden ve 

akademik çevrelerden önemli temsilcilerin yer alacağı kongremiz; hammadde ve pazar, yeni 

teknolojiler, inovatif gelişmeler, tasarım gibi konuların tartışılacağı eşsiz bir forum olacaktır. 

Dünyanın dört bir yanından tanınmış önde gelen şirketlerden konuşmacı ve uzmanların 

bilgilerini paylaşacağı Kongremize sizleri davet etmekten Vakfımız adına kıvanç duyuyorum. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Burak ÖNDER 

PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi / Kongre Komite Başkanı  

 
 
 
 
 
 

EK - BAŞVURU FORMU 
 
 
 



   

 

13. PAGEV TÜRK PLASTİK ENDÜSTRİSİ KONGRESİ 
KONUŞMACI BAŞVURU FORMU 

 
“Geleceğin Plastikleri” 

4 Aralık 2018, Hilton İstanbul Bomonti Otel 
 

 

 

Ad  

Soyad  

Firma  

Unvan  

Adres  

Tel.  

Faks  

E-mail  

Sunum Konusu  

  



   

 

Ana Başlıklar   

 İnovatif plastik çözümleri ve plastik uygulamalar 

 Plastik sektöründe son işleme ve ürün teknolojileri 

 Tasarım, malzemede inovatif plastik gelişmeleri 

 İnovatif teknolojik gelişmeler (Hammadde, makine ve yardımcı ekipmanlar) 

 Malzeme seçimi ve dizayn parametreleri 

 Dizayn, prototip, 3-D yazılım 

 Nanoteknoloji uygulamaları 

 Plastik parçaların yüzey dekorasyonunda trendler ve gelişmeler 

 Plastik sektör durumu ve global trendler 

 Çok katmanlı plastik uygulamaları 

 Sürdürülebilirlik, yenilenebilir malzemeler ve geri dönüşüm 

 Standartlar, regülasyonlar 

 Test standartları ve kalite kontrol 

 Patent yaratıcılığı? Yeni fikirler nasıl üretilir? 

 Metal ve plastik eşdeğer parçalar için maliyet karşılaştırması 

 

Özel Hususlar: 

 Sunumlar her bir konuşmacı için 15 dakika ile sınırlıdır. 

 Özel ürün tanıtımı içeren sunumlar için sponsorluk gerekmektedir. (Lütfen sponsorluk 

seçeneklerine bakınız) 

 Ulaşım ve konaklama bedelleri konuşmacılar tarafından karşılanır.  

 PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum özeti incelenerek sunum konusunun kongre 

ana temasına uygunluğuna göre kongre programına eklenip eklenmeyeceğine karar 

verilir. 

 Kongre, sunumlar ve panel olmak üzere iki bölümden oluşur. Konuşmacıların yer 

alacağı bölümler PAGEV Kongre Komitesi tarafından sunum konularına göre belirlenir. 

 Formu göndermek için son tarih 5 Ekim 2018’dir. 

 

 
 



   

 

 
 
 
İletişim: 
 
Canan ERDOĞAN 
PAGEV Teknik Uzman 
Tel.: +90 212 425 13 13 Faks: +90 212 624 49 26  
E-mail: canan.erdogan@pagev.org.tr       
 

www.turkishpic.com 


