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PAGEV’İN YARIŞMASINDA SPONSORLAR KENDİ ÖDÜLLERİNİ VERECEK

Teknoloji ve tasarım yarışmasına
sponsorlar aranıyor
PAGEV, bu yıl yepyeni bir içerikle hayata geçireceği Teknoloji ve Tasarım
Yarışması’na destek verecek sponsorlar arıyor. Üstelik sponsor firmalar bu
sene ilk kez kendi isimlerini taşıyan ödüller de verecek.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik
sektörüne yeni teknolojilerin ve tasarımların kazandırılması amacıyla, bu yıl Teknoloji ve
Tasarım Yarışması’nın 7’incisini düzenliyor. Yarışmaya başvurular devam ederken, sponsor
arayışları da hız kazandı. Vakfın sponsor olacak firmalara bir de sürprizi var. Birincilik
Ödülü, Mansiyon Ödülü ve yine bu sene ilk olan Jüri Özel Ödülü’nün yanında Sponsor Firma
Ödülleri’nin de olacağı PAGEV Plastik Teknolojisi ve Tasarım Ödülleri Yarışması’nda,
sponsorlar kendi firmalarının isimlerini taşıyan ödülleri verebilecek.
PAGEV, 2005 yılından beri gerçekleştirdiği yarışma ile Türk plastik sanayiinin tüm
dallarında yenilik ve mükemmelliği yaymayı hedefliyor PAGEV Plastik Teknolojisi ve
Tasarım Ödülleri Yarışması, plastik ürünlerin araştırılmasında ve geliştirilmesinde etkin rol
oynayan şirketleri, kurumları, sivil toplum örgütlerini, profesyonelleri, araştırmacıları ve
öğrencileri buluşturuyor. Yenilenen vizyonu ve içeriği ile çok daha geniş bir kitleye ulaşması
planlanan yarışmaya sponsor olacak firmalar, sektörün geleceğine katkıda bulunurken, pek
çok avantajdan da yararlanabilecek.
Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2011 olduğu yarışma için gönderilen çalışmalar; beş farklı
alanda değerlendiriliyor. PAGEV Plastik Teknolojisi ve Tasarım Ödülleri Yarışması’na
katılan projeler; çevre ve enerji, ürün ve tasarım, teknoloji, plastiklerin geri dönüşümü ya da
öğrenci alanlarından birine dahil olabilecek.
PAGEV, plastik sektörü için son derece önemli olan bu yarışmaya destek olmak isteyen
firmaları sponsor olmaya davet ediyor. PAGEV tarafından sponsorlara özel avantajların
sunulduğu yarışmanın ana sponsorluk bedeli 5 bin Euro, ödül sponsorluğu bedeli ise 2 bin
Euro olarak belirlendi. Yarışma ve sponsorluk konusunda daha detaylı bilgi almak için

www.turkishplasticawards.com adresi ziyaret edilebilir ya da PAGEV Teknik Uzmanı Kimya
Mühendisi Neslihan Ergün neslihan.ergun@pagev.org.tr ile iletişime geçilebilir.

