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Las Vegas’ta düzenlenen CES Tüketici Elektroniği Fuarı’na 2018 
yılında farklı departman ve görevlerden Gürallar Grubu’nu temsilen 
yedi kişilik bir ekip ile katılım gösterilmiş olup; bu rapor ekip 
tarafından fuarda alınan notlar, yapılan görüşmeler ve kişisel fikir ve 
görüşlerin bir araya getirilmesi ve harmanlanmasıyla hazırlanmıştır. 
CES Fuarı hem geniş kapsamı hem de teknolojinin merkezi ve 
geleceğe yönelik trendlerin en muntazam şekilde tespit edildiği yer 
olması sebebiyle her yıl yakından izlenmesi gereken bir fuardır. 
Raporda Yönetici Özeti ile özet fikirler ve kısa şirket tanıtımlarına 
yer verilmiştir. 
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1. Yönetici Özeti 
 

- Gördüğümüz ve ziyaret ettiğimiz firmalar şu anda trend olan teknolojileri 

kullanıyorlar. IOT ile bilgi toplayıp bunu Big data ile yorumluyor ve daha tutarlı 

tahminlerde bulunup ürünlerini geliştiriyorlar. Görsel tanıma gibi (Image recognition) 

tekniklerle bilgi toplayıp; bu bilgileri makine veya robotlara öğretip daha akıllı robot 

veya makinalar üretiyorlar. Bununla birlikte büyük veya küçük ölçekli fark etmeden 

firmalar için başarı kişisel ürün üretmeye dayanıyor. Kişisel ürün ürettikçe daha global 

olduklarının farkındalar.  Bununla birlikte fuarda dikkatimizi çeken en popüler trend 

kişisel asistan teknolojisi. Öngörülen gelecek; insanların tek bir kişisel asistan 

üzerinden diğer akıllı ürünlerini yöneteceği bir gelecek. Örneğin Ovie ürünü çok basit 

bir entegrasyon ile Google Home ve Alexa gibi kişisel asistanlarla etkileşime olanak 

veriyor. Bizim işlerimiz için düşündüğümüzde; eğer bir akıllı ürün projesi 

gerçekleştirirsek içinde mutlaka bir kişisel asistanla etkileşim olmalı. Ayrıca müşteri 

için ürünü kendine özel kılacak bir yapı kurulması da (kişiselleştirme; özelleştirme) 

başarı şansını artıracaktır. Örneğin bir bardak veya kişisel su şişesi için; piyasaya 

verdiğimiz ürüne tüketicinin gelecekte evinde 3d printer ile basıp değiştirerek 

kullanabileceği kapak tasarımları; kulp veya kılıf tasarımları düşünülebilinir. 

 

- Direkt tüketici kullanımına yönelik züccaciye ürünleri ve cam ambalaj üreten 

şirketlerimizde, tüketicinin görsel veya işlevsel olarak kendini özel hissedeceği, hatta 

veri alışverişinde dijitalleştirilmiş ürünlere yönelik çalışmaların hızlandırılması, bu 

şekilde katma değeri daha yüksek ürünlerin üretimine yönelim sağlanması günümüz 

trendinden uzaklaşmamak adına önemlidir.        

 

- Sağlık, fuarda çok önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır.  Sağlık takip sistemleri ve 
sağlık kuruluşları ile entegre şekilde tanılama yapılmasına yönelik birçok stant ile 
karşılaşılmıştır.  Belirli hastalıklara yönelik tanı ve takip sistemleri öneren çözümlerin 
yanı sıra sağlıklı bireyler için de oluşabilecek rahatsızlıklara yönelik ön takip sistemleri 
dikkat çekmektedir.  Bu açıdan değerlendirildiğinde adreslenebilir hedef market, 
belirli bir rahatsızlığa sahip bireyler (Tip 1 diyabet, astım, kalp rahatsızlıkları, ALS vb) 
ile kendi yahut sevdiklerinin sağlıkları konusunda endişe eden, bilinç seviyesi yüksek, 
olgun (genel itibariyle 30 yaş üzeri olarak tariflenebilir) kişiler şeklinde belirtilebilir. 
 

- Kamera sistemlerinde maliyetin yaklaşık 30-35%’lik bir kısmının cam bileşenlerden 
oluştuğu bilgisi alınmıştır.  Kamera içerisinde ortalama 5-7 adet cam bileşen olduğu 
öğrenilmiş, bu bileşenlerin cam yönünden özelliklerinin ilgili birimlerce araştırılması 
konusunda not düşülmüştür. 
 

- Akıllı ev aletlerinin yanı sıra akıllı olmayan ev aletlerinin de akıllı hale getirilerek 
entegrasyonun sağlanması noktasında birçok ürün ve çözüm önerisi sunulmaktadır.   
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- Ağırlık, ebat ve enerji tüketimi önemli bir kıstas haline gelmiş olup mevcut ürünlerin 
bu yönlerden geliştirilmesi hususunda çalışmalar mevcuttur.   
 

- Ürünlerin lojistik takibi, tazelik ve miktar yönünden izlenmesi gibi ihtiyaçlara yönelik 
2D “lightweight” çipler dikkat çekmektedir. 
 

- Ebeveynlerin bilinçlenmesindeki ivmelenmeye bağlı olarak bebek ve çocuklar için 
kamera sistemleri, büyüme takip alet ve sistemleri, sağlık kontrol sistemleri gibi yeni 
fikirler büyük yer kaplamaktadır. Kibele Projesi’nde çalıştığımız akıllı biberon sistemini 
Philips bu yıl 30 farklı ülke pazarına sürmeye hazırlanmaktadır. 
 

- Daha çok yüksek gelir seviyesindeki bireylerce tercih edilen spor dalları olan golf, 
binicilik ve okçuluk, takip sistemleri ile akıllı hale getirilen spor malzemelerinin (golf 
topu, ok, vb) kullanımının dikkat çektiği alanlar olmuştur.  Bunun yanında spor 
yaparken kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli aletler de sporseverlerin beğenisine 
sunulmuştur. Akıllı kasklar (GPS, sesli komuta ve göz hareketlerine duyarlı müzik 
sistemleri), akıllı mataralar, akıllı ve hafifletilmiş bisikletler, yağ/kas oranını ölçen 
fitness aletleri gibi birçok ürün bu kategoride tanıtılmıştır. 
 

 
 

 

- Akıllı mutfak çözümleri incelendiğinde mutfak araç gereçlerine akıllılık özelliği 
kazandıran “anahtar” haricinde diğer kısımların Çin’de üretildiği ve vergiler sebebiyle 
cam tercih edilmediği görülmüştür. Ancak sağlık kaygısı sebebiyle cam saklama 
kapları veya fırın kapları da araştırdıkları konuların arasında yer almaktadır. 
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- Akıllı ev teknolojilerinin henüz sadece büyük markalar tarafından konsept olarak 
sunulduğu gözlemlenmiştir. Bu teknolojilerin ancak akıllı ev asistanlarının daha fazla 
eve penetre etmesinden sonra, önümüzdeki 5-10 yıl içinde yaygın olacağı 
düşünülmektedir. Örneğin Whirlpool markası tüm ev beyaz eşya ürünleri için birer 
konsept akıllı beyaz eşya sunmaktadır. FWS markası ev kullanımı için kötü kokuları 
yok eden akıllı buhar teknolojisi ve dolabını tanıtmaktaydı. 
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- Artan organik tüketim alışkanlıkları ve buna bağlı olarak “tüketeceklerinizi evde 
kendiniz üretin” mantığından yola çıkılarak yapay ışıkla evde bitki yetiştirme, krem 
veya losyonları özel tasarlanan makine ile evde yapma gibi fikirler de fuarda kendine 
yer bulmuştur (Disruptive Technologies). 
 

 
 

- Son dönemde uyku alışkanlıkları ve sağlık arasındaki bağlantının vurgulanmasına bağlı 
olarak akıllı yatak ve uyku sistemleri de (ses ve titreşimlerle uykuya dalmayı 
kolaylaştıran gözlükler, uyku kalitesini ölçen aletler, uyku kalitesini artıran aromalı 
hava nemlendiriciler, vb)  fuarda geniş yer bulmuştur.  
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2. Giriş: Genel Bilgiler 
 

CES Consumer Electronics Show (CES Tüketici 

Elektroniği Fuarı) her yıl ABD’nin Las Vegas 

şehrinde düzenlenen tüketici teknolojileri 

fuarıdır. Bu yıl 09.01.2018 – 12.01.2018 

tarihleri arasında düzenlenen bu fuara 

4.000’den fazla firma katılım sağlamıştır.  Bu 

yılın en önemli özelliği ise Eureka Park adı 

verilen alanda ilk kez 900 kadar start-up 

şirketin bir araya toplanarak fuar ziyaretçileri 

ile buluşmasıdır. 

 

Fuara LAV ve GCA firmalarımızdan Sn. Pırıl 

Konuk, Sn. Ahmet Güven, Sn. Ayça Togay, 

Sn. Serkan Danışan, Sn. Mesut Kale, Sn. 

Ramazan Ergin Sağlam ve Sn. Diler Öz olmak 

üzere 7 kişilik bir ekip katılmıştır. Fuar 

ziyareti 10.01.2018 – 12.01.2018 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Fuara katılımın 2 ana amacı bulunmaktadır:  

1) Günümüzün ve geleceğin tüketici ürünlerindeki gelişmeleri takip etmek ve 

eğilimleri gözlemlemek. Önümüzdeki dönemde dünya tüketicilerini bekleyen 

trendler nelerdir, hangi alanlarda fırsat yaratılabilir ve bu alanlarda gelecekte bir 

oyuncu olabilmek için bugün hangi yatırımları yapmalıyız anlamak ve konu 

hakkında fikir yürütmek;  

 

2) Gürallar Grubu şirketlerimize bağlı veya sektörlerimizle alakalı projelendirme 

ihtimali olan yeni iş ve pazarları araştırmak.  
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3. Genel Yorumlar 
 

CES 2018’de işlenen ana konular aşağıdaki gibidir: 

 Wearables – Giyilebilir Teknolojiler, 

 Health and biotech – Sağlık ve Biyoteknoloji, 

 Robotics – Robotikler,  

 Sensors – Sensörler / Sensör Sistemleri,  

 Accessories – Aksesuarlar,  

 Lifestyle – Yaşam Tarzı,  

 3D printing – 3 Boyutlu Yazıcı,  

 Biometrics – Biyometrikler (Biyolojik Data Ölçümü),  

 Computer hardware and software – Bilgisayar Donanım ve Yazılımları,  

 Education – Eğitim,  

 Fitness and sports – Fitness ve Spor,  

 Mobile apps – Mobil Aplikasyonlar,  

 Safety and security products – Güvenlik ve Güvenlik Ürünleri,  

 Travel and leisure – Seyahat ve Eğlence,  

 Wireless services – Kablosuz Bağlantı Hizmetleri,  

 Wireless devices – Kablosuz Bağlantı Araçları,  

 Augmented reality / Virtual reality / Mixed reality – Artırılmış Gereklik / Yapay 

Gerçeklik / Karma Gerçeklik,  

 Automotive / Vehicle technology – Otomotiv / Araç Teknolojisi,  

 Drones – İnsansız Hava Araçları 

 Gaming – Oyun kategorileri.  

 

 

Bu ana başlıklarda çeşitli ölçekte birçok firma ziyaret edilmiştir. 

 

Firmaların ürünleri incelendiğinde, tüketiciye yönelik ürünlerde insanların kendisini özel 

hissedeceği ve gündelik işlerin yapılmasını basitleştiren ve hızlandıran ürünlerin üretiminin 

yapılmasına eğilimin olduğu net olarak görülmüştür. Son yıllarda hâlihazırda var olan bu 

eğilim, hayatımızda yer alan ürünlerin birtakım fonksiyonlar eklenerek daha 

dijitalleştirilmesine yöneliktir. Bu ürünler genel kullanım dışında daha çok özel bir veya 

birkaç işlevi olan akıllı ürünlerdir. Sağlık, spor, eğitim, beslenme, eğlence, konaklama, 

ulaşım gibi alanlarda insanın günlük yaşantısına direkt etki etmeyi hedefleyen bu ürünlerin 

birçoğu bir cep telefonu uygulaması veya kendi üzerindeki bir gösterge aracılığıyla verileri 

kullanıcıya aktararak gerekli bilgilendirme ve uyarıyı yapar.  
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CES2018 fuarında daha önce fuarı ziyaret eden katılımcılar açısından ise bazı teknolojilerin 

varlığı değil, artık ne kadar yaygınlaştığı dikkat çekmiştir. 

Fuar izlenimlerinin gelecek projeksiyonlarına da katkı vermesi için tarihi bir perspektiften 

teknolojinin nasıl ve hangi motivasyonla gelişme gösterdiğini irdelemek faydalıdır. Zira taşlar 

üst üste binerek yükselmektedir. 

 

Teknolojinin işe yönelik yansımalarının ana sebebi tüketicinin teknolojiyle birlikte 

dönüşmesidir. Tüketici diğer tüketicilerle, üreticilerle daha bağlantılı hale geldikçe, 

beklentileri şekillenmekte ve iş dünyasını da bu yönde tetiklemektedir. CES tüketici 

elektroniği fuarı bu açıdan tüketicinin nasıl dijitalleştiğini görmek ve bunun işe yansımalarını, 

bu yönde öncü ürün ve hizmet geliştirenlerin sunduğu örneklerle pekiştirerek anlatmaktadır. 

 

Tüketici hayatını kolaylaştıracak ürünleri ve hizmetleri daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş, 

daha kolay kullanımlı ve kesintisiz her yerden almak istedikçe iş dünyası da bu yönde hem 

süreçlerini hem de ürün ve hizmetlerini dönüştürmektedir.  

 

Bununla birlikte tüketicinin kullanımına sunulan günlük teknolojinin arkasında duran ana 

akım teknolojiler; örneğin internet, GPS, kuantum bilgisayar, maalesef tüketicinin menfaati 

için değil daha büyük bir motivasyon olan savaş/savunma dürtüsünün eseridir; başka türlü 

teknolojik gelişmelere harcanan milyarlarca doları izah etmek mümkün değildir. 

 

Bu gerçeğin kabulü teknolojinin ne yönde evrileceğini, laboratuardaki teknolojilere bakarak 

gelecekte neleri günlük hayatta göreceğimizi anlamaya yardımcı olacaktır.  

 

Teknoloji öngörüsü yaparken dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus, tüketicilerden 

hatta üretim ekosisteminden çok önde olan teknolojilerin beklendiği gibi büyük kazanımlar 

getirmediği hatta büyük hezimetler yarattığıdır. Yani teknoloji hayata ve iş dünyasına 

çiğnenebilecek lokmalar şeklinde belli bir plan dahilinde ve belli bir büyüklüklerde 

sunulmalıdır. Bu noktada en kritik husus sosyal trendlere bakmaktır. 
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Günümüzün bazı ana sosyal trendlerinı sıralarsak; 
 

 Dünya nüfusunun giderek daha fazla şehirlerde yaşamaya başlaması, 

 Ortalama insan ömrünün uzamasına bağlı yaşlılık döneminin uzaması, 

 Genç nüfusun özellikle batı ülkelerinde azalması, 

 Üretimin ve tüketimin artması ile tetiklenen çevre ve sürdürülebilirlik sorunları, 

 Bölgesel savaşlar ve Mülteci akımları,  

 Gelişmekte olan ülkelerdeki görece zenginleşme ve bu toplumların kaliteli eğitim, 

sağlık, ürün ve hizmet beklentileri, engelli vatandaşların topluma katılması, 

 Tüketiciye yönelik ve tüketicinin erişebildiği, birbiri ile rekabet eden ürün ve hizmet 

sayısında artış, 

 Teknolojinin içinde doğan, alım kararında etkili veya geliri yüksek genç tüketicilerin 

farklı beklentileri, 

 İş dünyasının yeni gerçeklerine uygun yetenek açığının sürekli artması şeklinde 

özetlenebilir. 

 

CES fuarını düzenleyen CTA organizasyonun 2018 öngörüleri; 

 

 Toplam ABD tüketici teknolojisi endüstrisi perakende geliri rekor 351 milyar dolara 

ulaşacaktır. 

 Akıllı sesli asistanların getirisi 3,8 Milyar dolara (%93 büyüme); 43,6 milyon adet 

satışa(+%60 büyüme) ulaşacaktır.  

 Akıllı ev ürünleri getirisi 4,5 Milyar dolara (+%34 büyüme) ve 40,8 Milyon adete 

ulaşacaktır (+%41 büyüme). 

 Akıllı giyilebilir teknolojiler (akıllı saatler vb.) getirisi 6,4 Milyar dolara (+%1 büyüme); 

49,3 Milyon adete (+%4) ulaşacaktır. 

 Satış liderliği 62,9 Milyar dolar gelir ve 189 Milyon adet ile akıllı telefonlar ve 28,4 

Milyar dolar getiri ve 50 milyon adet ile dizüstü bilgisayarlar yapacaktır. 

 4K Ultra HD televizyonların getirisi 15,9 Milyar dolar (+%14 büyüme) ve 22 milyon 

adet olurken; toplam dijital ekranlar pazarı 22 Milyar dolar ciro (+%3 büyüme) ve 44 

milyon adet satışa ulaşacaktır (+%2 büyüme). 

 İnsansız hava araçları (drone’lar) getirisi 1,2 Milyar dolar (+%17 büyüme) ve 3,7 

milyon adet (+%20 büyüme) olacaktır. 

 Yapay gerçeklik (virtual reality) getirisi 1,2 Milyar dolar ve 4,9 Milyon adet ürün (+%25 

büyüme) olacaktır. 

 Yeni araç içi teknolojileri (in-vehicle) getirisinin %6 artışla 15,9 Milyar dolar olması 

beklenmektedir. Bunun yanında Akış hizmetlerinin (streaming services) 19,5 Milyar 

dolara (+%35 büyüme) çıkması öngörülmektedir. Bu hizmetler içinde müzik, video 

hizmetleri gibi kalemler vardır. Örneğin; Netflix, Pandora..gibi. 
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CES 2018’de gördüğümüz teknolojiler; 
 

 Akıllı ve (ekosistemle) bağlantılı ürünler 

 Görüntü ve ses teknolojilerinde ve ilgili ürünlerde enerji tüketimi düşük, hafif, 

görüntü ve ses kalitesi yüksek medya araçları 

 5G (saniyede 500 megabyte indirme hızı teknolojisini içeren konsepte verilen isim)1 

 Artırılmış/Sanal Gerçeklik 

 Ses ile iletişim sağlayan dijital asistanlar 

 Yapay zeka 

 Otonom araçlar 

 Günlük hizmet işlerinde kullanılacak basit/insansı robotlar 

 Akıllı ev çözümleri 

o Güvenlik, kamera ve kilit sistemleri, 

o Domestik enerji yönetimi,  

o Eğlence yönetimi,  

o Akıllı mutfak ürünleri,  

o Kişisel sağlık ürünleri (akıllı yatak, uyku takibi, saç sağlığı, diş sağlığı vs) 

 Akıllı şehir çözümleri 

o Enerji yönetimi,  

o Altyapı sürekliliği (basınç takibi ile su. kanalizasyon kaçaklarını bulma, 

drone’larla tamir gerektiren/çalışmayan şehir varlıklarını – yol, sokak lambası 

tespiti), 

o Akıllı otonom toplu taşıma, 

o Park yeri yönetimi, 

o Hava kalitesi izleme 

 Kişisel sağlıklı yaşam/spor ürünleri 

o Günlük aktivite takibi, kişiye özel program, 

o Uyku kalitesini artırıcı akıllı sistemler, 

o Gebelik dönemi evde/ev dışında anne-bebek sağlığı takibi, 

o Duyma engeli olan kişiler için duyma kalitesini artıran kulaklık 

o Akıllı golf topları, at biniciliği, paten, bisiklet 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mobil internet ağı teknolojisinin tarihi 1982 yılına kadar uzanıyor. Finlandiya’da yapılan çalışmalarda ilk kez G 

teknolojisiyle data alışverişi sağlandı. Ardından 1992 yılında 2G, ve 2001 yılında 3G teknolojisiyle dünya tanıştı. 
2012 yılına gelindiğinde ise 4G teknolojisine son hali verildi. ABD’de Verizon belli bölgelerde 5G testleri yapıyor. 
Dünyanın önemli bir bölümünde ve Türkiye’de 2020 yılına kadar 5G teknolojisine geçmiş olması bekleniyor. 
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İş dünyası kendi geleceğini CES gibi fuarlar dışında ürün ve hizmet üretim süreçlerine etki 

eden unsurları tek çatı altında toplayan endüstri 4.0 insiyatifi ile de takip etmektedir. Aşağıda 

bu kapsamda nelerin alındığı görebiliriz. 

 

 

 

Anlaşıldığı üzere günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda bir değişimi tetikleyen geçmişteki gibi 

tek ya da birkaç ana akım teknoloji yerine radikal bir değişimi tetikleyen hem kendi 

içlerindeki komplekslik açısından hem de kendi aralarındaki etkileşimin büyüklüğü açısından 

pek çok ana akım teknoloji bir araya gelmiş durumdadır. Farklı isimlerle kavramlaştırılan bu 

yeni döneme DİJİTAL DÖNÜŞÜM ana başlığı atmak mümkündür. 
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Tarihi Perspektiften Dijital Dönüşüm 

Tarihi perspektiften bakış sunan birkaç kaynağı incelersek; 

Gartner’ın teknolojinin yıllar içinde ve kendi öngörülerine göre gelecekte nasıl bir yolculuk 

izlediğini aşağıdaki gibi resmetmektedir. 
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Genel hatları ile sanayinin yolculuğunu resmedersek; 
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Tüketiciye yansıyan yönü ile tarihi perspektife baktığımızda ise her şeyin internet 

kökeninden başlayarak büyüyüp geliştiğini görmekteyiz; 
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Gürallar Grubu adına CES2018 çıkarımları 
 

Mevcut iş alanı ile ilgili yapılabilecekler 

 

Akıllı ve bağlantılı ürünler: LAV/GCA ürünlerinin günlük kullanımlarının kullanıcıya yardımcı 

olacak yönlerini artıracak akıllı özelliklerle yeniden sunulması 

o İçindeki gıdanın/içeceğin sıcaklığını belirtecek, koruyacak ya da kişişel ihtiyaca 

göre ısıtıp soğutacak özellikler 

o İçindeki gıdayı algılayacak, tazeliğini gösterecek özellikler 

o Bu gibi akıllı özellikler ürünün kendi üzerine monte edilebilir; ürünün 

tamamlayıcısı olacak kulp, kapak gibi parçalarda bulunabilir 

 

Kişileştirilmiş ürünler: ürünlere tüketicilerin kendi zevk ve kullanım şekillerine göre dekor, 

kulp, kapak gibi bileşenler ekleyebilmesi,  

o Eli büyük bir kişi kendisi için özel bir kulp isterse, 3 boyutlu yazıdan bunu 

bastırabilmesi 

o Kişinin özel günü için (örn.düğün, doğum vb) için kendine özel renk ve desende ürün 

tasarlayabilmesi 

o Ürün tasarım sürecine müşteriyi dahil ederek müşterinin ürünün sahiplenilmesi ve 

hem reklamı hem de satışı için gönüllü çalışması 

 

Yeni iş modeli ile satış :    

o Ürünlerimizi sürekli alan ve her yeni modelini takip etmek isteyen son tüketici yada 

elit HOREKA kanalına yönelik aylık ödeme karşılığı ürün sağlama. 

o Üretim teknolojisini 3 boyutlu destekli yaparak, ürünleri pazara yakın bölgelerde 

geçici mobil fabrikalarla üreterek pazarı yaratıp, sonrasında ana fabrikalardan satış 

desteğini vermek 

 

Hizmet alanlarında robot kullanımı:  

Müşterilerin özellikle tatillerini yaparken bazı durumlarda hizmeti doğrudan insanlardan 

almayı tercih etmediklerine yönelik bulgular var. Örneğin odaya servisin robotlar tarafından 

yapıldığı bir durumda insanlar mahremiyetlerinin bozulmadığını raporlamışlar. 
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4.  Konferans Notlarımız 
 

Conference : Top Trends Shaping Global Innovation 
 

 Konferansın katılımcıları Pascal Cagni (Fransa’nın Uluslararası Yatırım Büyükelçisi ve 

Fransa’da devlet kurumu olan Business France’in yönetim kurulu üyesi), Constantijn van 

Oranje-Nassau (Hollanda startup elçisi), Bridget Karlin (IBM’de CTO görevinde). Konferansta 

genel olarak AI, Big Data ve girişimcilik üzerine ağırlık verilmiştir.  

Alınan notlar aşağıdaki gibidir: 

 AI’ın her geçen gün daha da güçleneceği, endüstrilerde tekrar edilen işlerin AI ile 

değişeceğinden bahsedildi. 

 Önceden öğrenilen bir bilginin 30 yıl boyunca geçerliliği olurken bunun şu an 5 yıla 

düştüğünü ve daha da düşeceği konuşuldu. 

 Teknolojinin sürekli değişimine (digital transformation) ayak uydurmanın gerekliliği, 

ayak uyduramayan şirketlerin önümüzdeki 30 yılda yok olacağından bahsedildi. Örnek 

olarak Fortune 500’de teknoloji şirketlerinin üst sıraları oldukça zorlaması ve Tesla’nın 

100 yıldan fazla geçmişi olan Ford’u değerleme olarak geçmesi verildi. 

 IBM olarak dünyadaki verinin %80’ninin aramaya ve işlemeye açık olmadığını 

söylendi. 

 Fransa yatırım büyükelçisi, girişimciliğin ve inovasyonun artırılması için kişilerin bu 

alanlarda hata yaparak öğrenmesinin daha kolay hale getirip cesaretlendirdiklerinden 

bahsetti. 
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5. Ziyaret Edilen ve Dikkat Çekici Firmalar  
 

5.1. Cam Endüstrisi İle ilgili 
 

Farklı kategorilerdeki birçok firmanın stantları ekip arasında paylaştırılarak ziyaret edilmiş, 

birçok ürünün farklı firmalar tarafından benzer fonksiyonlarda geliştirildiği ve piyasaya 

sunulduğu  görülmüştür. Dikkat çeken, firmalarımızın üretimiyle ilişkili olabilecek ürünlerin 

satışını yapan bazı firmalar aşağıda listelenmiştir.  

 

 Liten (www-liten.cea.fr): Firma yeni malzeme teknolojileri geliştiren Fransa merkezli 

bir araştırma şirketidir. 2D print ile devre baskısı yapabiliyorlar. Bu araştırma merkezi 

ile akıllı ambalaj konusunda, print edilmiş solar hücreler ile proje yapılabilir. Böyle bir 

projede camın üzerine print edilen solar hücreler transparan görüntü verir mi? Mikro 

spreyleme yöntemi ile camın altına yapılabilir mi gibi sorular sorularak istenirse bir 

proje yapılabilir. Görüşülen kişi Emmanuelle Véran (Business Developer). 

Emmanuelle.veran@cea.fr T: +33438782949 M: +33640435383  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

mailto:Emmanuelle.veran@cea.fr
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 LifeFuels (https://www.lifefuels.co/): Firmanın 

ürünü akıllı bir şişedir. Bu şişe, düzenli uyku, doğal 

enerji gibi çeşitli amaçları olan, vitamin ve 

besinlerle dolu, tatlandırıcı aromalara sahip 

kapsüller ile birlikte kullanılır. Bir şişeye en fazla 3 

farklı kapsül takılabilir. Şişe içindeki sıvı bu 

kapsüllerdeki besin maddeleri ile birleşerek karışım 

haline gelir. Firma, amaçları farklı 15 kapsülü satışa 

sunararak şişenin satışının gerçekleşmesi ile birlikte 

müşterinin firmaya bağlılığını sağlamış olur. Aslında 

bu kişiselleştirilmiş içecek hizmetidir. 45 farklı içecek 

tüpü vardır. 2014’te kurulmuş bir firma, şu ana 

kadar 5 milyon dolar yatırım almışlar. Bu sene CES 

tarafından Innovation Award ödülü kazanmışlar. 

Akıllı şişe.  

 

Piyasada değil, yaz aylarında hazır olacak. Önce DC'de pazarlanacak ve satışlar 

çevrimiçi olacak. Uygulama ile iletişim kurabiliyor. Fiyat şişe için 149 $ ve kapsüller 

için ~ 6,99 $. 15 kullanım olacak. 

Tanıtım Filmi : https://www.youtube.com/watch?v=1l7YHfvhFnw 

 

 Ovie Smarterware (https://www.ovie.life/): 

Firmanın ürünü akıllı besin depolama sistemine 

yöneliktir. Belirlenen süreye bağlı olarak 3 farklı 

renkte ışığa sahip olan aparat, bir gıdanın tazelik 

durumunu gösterir. Bu ürünün camdan yapılmış gıda 

saklama kabının kapağına monte edilmiş örnekleri 

de mevcuttur. Yemek kaplarınıza, şişenize yada direk 

sebze ve meyvenize takabileceğiniz bir kit. Kiti 

taktığınızda telefonunuza yada herhangi bir kişisel 

asistan ürününe (Google Home,Alexa vb.) bildirim 

gidiyor ve ürünün ne olduğunu söylüyorsunuz .  

 

 

Ürünün standart taze kalma süresine göre 

size bildirimler gönderiyor ve 

yeşil,sarı,kırmızı olarak renk değiştiriyor. 

Akıllı etiket, Alexa ile çalışır. Zaman izleme / 

tazelik, tarifi önerileri. Kavanozlar veya 

konteynırlar gibi cam aletler kullanmak 

istiyorlar ancak vergiler Chicago'ya 

https://www.lifefuels.co/
https://www.youtube.com/watch?v=1l7YHfvhFnw
https://www.ovie.life/
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giremeyecek kadar yüksek. Lav veya GCA ürünleri akıllı hale getirilebilir mi? 

Kickstarter’da takip edilecek. 

Görüştüğümüz kişi Stacie Thompson (Kurucu Ortak); stacie@ovie.life; 214 476 2322; 

Şikago’da yaşıyor. 

Website : https://www.ovie.life/ 
  

 

 

 Inuru 

(https://www.inuru.de/): 

Firma, çok ince ışık 

kaynakları teknolojisi ile 

istenilen bölgelerin 

ışıklandırıldığı ambalajlar 

yapar. Böylece ürünler 

görsel olarak daha dikkat 

çekici hale gelir. Bu yöntem, 

firma logosu veya bir 

içeceğin içindekiler kısmı 

gibi ambalaj üzerindeki bazı 

bölgelere uyarlanarak 

tüketicide ilgi uyandırabilir. 

 

 

 Özel koleksiyon olarak veya özel günlerde satışa sunduğumuz ürünlerin 

ambalajlarında da bu teknoloji kullanılabilir. Paketlemede ve reklam için 

kullanabilecek kağıt üzerinde ışıklandırma sistemi. Ortalama 500 tıklama ömrü var. 

İleride animasyon tasarımı da yapacaklarını söylediler. 

 

Görüştüğümüz kişi Marcin Ratajczak (CEO ve Kurucu); Berlin Almanya, +4930 

63927478; +49157 77015172; ratajczak@inuru.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stacie@ovie.life
https://www.ovie.life/
https://www.inuru.de/
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 OE-A (http://www.oe-a.org/home): OE-A, organik ve basılı elektronik sektörleri için 

önde gelen uluslararası endüstri derneğidir. Inuru firmasındaki ambalaj örneklerinin 

benzerlerine burada da rastlanmıştır. 

 

Basılı (printed) elektroniklerin kullanım alanlarını dernek aşağıdaki gibi 

özetlemektedir: 

 

 

 

http://www.oe-a.org/home
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 Solable (https://www.solable.fr/): Firmanın 

LAVIE ürünü çeşme suyunu UV ışınlarla saf 

mineral suya dönüştürür. Bu teknoloji bir cam 

şişeyi içine alabilecek bir kutuya 

uygulanmıştır.  

 

 

 

 

Görüştüğümüz kişi William Viard (Proje 

Sorumlusu); +33663 155 558; 

William.viard@lavie.bio; Fransa. 

 

 

 

 

 Simple HH (http://simplehh.com/ & https://www.ibottle.com/ ): Firmanın 

iWoter Control ürünü termos görevi görmekle birlikte belirtilen saatlere göre 

içine koyulan sıvının içilme zamanını hatırlatır. Ayrıca sıvının sıcaklık bilgisini 

de gösterir. 560 ml ürünün fiyatı internet sitesinde 23,99$; 700ml 49,99$. 

 

 Ahrma Pooling (http://ahrmapooling.com/press) : Poliüretilenden  yapılmış, çevre 

dostu akıllı palet. Bulunduğu ortamın ısısını,  yer bilgisini ve birçok darbe çeşidini 

algılayabiliyor. Tedarik zinciri için komple bir servis sunuyorlar. 

 

 
 

https://www.solable.fr/
mailto:William.viard@lavie.bio
http://simplehh.com/
https://www.ibottle.com/
http://ahrmapooling.com/press
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 Proglove (http://www.proglove.de/us/): Fabrikada kullandığımız el 

terminallerine benzer işlevi gören ve daha farklı amaçlarla kullabileceğiniz 

bir eldiven. 

 

 

 Lishtot (https://www.lishtot.com/): İçtiğiniz suyun temiz olup olmadığını suya temas 

etmeden ölçen alet. 20’den fazla bakteri ve metalleri tanıyabiliyor. Daha detaylı bilgi 

için bluetooth ile uygulamaya bilgi gönderebiliyor.  

Tanıtım Filmi: https://youtu.be/3J0jIyi9gl8 

 

 
 

 

 

 iCuisine Cook Tech (www.myicuisine.com): Akıllı 

mutfak aletleri. Ürünü öne çıkaran "anahtarı", şarj 

edilebilir. Anahtarın fiyatı 30 $. İngiltere ve Avustralya. 

Akıllı kavanoz için kullanılabilir mi?  

 

Görüştüğümüz kişi Loic Mucha (Kurucu); Hong Kong; 

+852 2574 7487; loic@myicuisine.com. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proglove.de/us/
https://www.lishtot.com/
https://youtu.be/3J0jIyi9gl8
http://www.myicuisine.com/
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 Hidratespark: Gövdesindeki led ışıkla uyarı veren ve içilen suyun miktarını izleme 

özelliğine sahip akıllı şişe. 

 

 
 

 Akenori (www.akenori.com.de): Akıllı kamera sistemleri üretiyorlar (smart dash 

camera). Özellikle off-road arabalar için kamera sistemleri satıyorlar. Kamera 

sistemlerinde 6-7 farklı parça cam bulunmakta; toplam maliyetin %30-35 maliyetini 

oluşturduğu bilgisini aldık. Lens bilgisi istenebilir. 

 

Görüştüğümüz kişi Yulia Vagina (Satış Müdürü); Akenori Electronics GmbH; 

Almanya; +49 8261 708 8918; sales1@akenori.com.de. 

 

 
 

http://www.akenori.com.de/
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5.2. Bebek Ürünleri 
 

 Philips: 4 oz akıllı biberon. Şimdilik tek boy çalışılıyor; bebeklerin belirli yaşa gelene 
kadar daha sık kullanılması beklendiği için bu boy ile başlamışlar. Henüz prototip, 
piyasada mevcut değil. İzlemek veya uygulamak için Alexa kullanılabilir. Manüel giriş 
yapılabilir. Kişiselleştirilmiş veriler. Philips H5DP'de saklanır. Tıbbi tavsiyeler Amwell 
tarafından sağlanmaktadır. Yıl sonunda piyasada olacak. 30 ülke - Asya, Avrupa, ABD 
(Türkiye dahil değildir). Akıllı biberon dışında ayrıca bu platforma akıllı termostat ve 
akıllı kamera ürünleri de entegre olabilecek şekilde tasarlanmış.  
 

 
 
 

 CacoonCam: Satışlar sadece 
ABD'de, önümüzdeki yıl 
Avrupa'da olabilir. Veriler 
bulutta saklanır. 299 usd - 
MOQ 3.000 adet. Dağıtım ve 
sevkıyat sorunları. Ohio 
LEVAN'da bir danışmanı var. 
Dubai'deki distribütörü 
GTech'i kontrol edelim, çok 
başarılı olmuşlar.  
 
Görüştüğümüz kişi Siva 
Nattamai (CEO ve Kurucu 
Ortak)’ın yatırımcısı idi; 
Mountain View Kaliforniya; 
siva@cocooncam.com; 732 
325 4492. 
 
Ürün Websitesi: https://cocooncam.com/  

mailto:siva@cocooncam.com
https://cocooncam.com/
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 Baby logger: Bebek bezi değişimi gibi şeyleri loglamak için kullanılan düğmeleri var. 
Uygulaması var ve Alexa ile uyumlu. Bebek bakımının takibini yapıyor. 60-70 usd. 
Uygulamaya 3-6 ay ücretsiz erişim. Ardından aylık yazılım kullanım hakkı için 3,99$ 
abonelik ücret istiyorlar. İletişim Kişisi Lauren Longo (Kurucu&CEO); 
lauren@babylogger.com; Ofis: 404 267 8890 Mobil: 571 426 9595. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lauren@babylogger.com
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 Owlet: Kalp atışlarını ve oksijen seviyesini izlemek için bebek çorapları. 300 usd. 3 
çorap içerir. 
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 Babeyes: 149 dolar ve bir yıl depo hakkı veriyor. Bebek kamerası bebeğin giysisine 
takılıyor ve bebeğin anlarını kendi gözünden yakalıyor (İnsanın ilk anılarını 
hatırlamasını sağlamak amacı). 
 

 
 

 Lussya: Sadece organik ürünler, masaj yağı. Farklı kapsüller web sitesinde, çevrimiçi. 
Mobil uygulama, uzaktan bebeğinize makine ile konuşabilirsiniz. 250 Euro. Bir ay 
ücretsiz uygulama kullanıyor. Aşağıdaki ürün prototipidir.  
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 Burabi Smart Milk Formula Maker 
(http://www.burabi.com/en/home/product/show/20) : Burabi Akıllı Formül Süt 
Maker Pro, su ve formül tozunun doğru ölçülmesi, orantılı hale getirilmesi ve 
karıştırılmasının otomasyonunu gerçekleştiren farklı formül markalarını ve 
aşamalarını tanımlar. Ürün üzerindeki paneldeki veya akıllı telefondaki bir düğmeye 
dokunmakla basitçe istenilen sıcaklığa sahip bebek maması ve biberona sahip olunur. 
 
Görüştüğümüz kişi Julie (Genel Müdür); +86136 3151 0858; 0755 23323266; 
chenxy@burabi.com; Shenzen Çin. 
 

 
 

 Willow Wearable Breast Pump (https://www.willowpump.com/ ): Anneler için 
Kaliforniya merkezli otomatik ve giyilebilir, akıllı telefon ile haberleşen süt pompası.  
 

 

http://www.burabi.com/en/home/product/show/20
mailto:chenxy@burabi.com
https://www.willowpump.com/
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 Blue Smart Mia (https://www.bluesmartmia.com/): Daha önce incelediğimiz akıllı biberon 
tutucu aparat. 
 
Görüştüğümüz kişi Ariana Cuan (Pazarlama Müdürü); Mountain View Kaliforniya; 
ariana@bluesmartmia.com; +1805 708 8646; +1650 772 6816 Ext. 2020. 
 

 
 

 Temp Pal (http://www.iweecare.com/ ): Temp Pal ™, gerçek yaşam ve ailenin ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmıştır: Kablosuz termometre ve akıllı uygulama birleşimi, bebeğin 
yapıştırılan bir sensör sayesinde ateş ölçümü yapar ve temel beden sıcaklığını loglar, 
gerektiğinde alarm verir. 
 
Görüştüğümüz kişi Alvin Chen (Satış Direktörü); alvin.chen@iweecare.com; Tayvan; +886 
22821 3597; +886 989 424 828. 
 

  
 

https://www.bluesmartmia.com/
mailto:ariana@bluesmartmia.com
http://www.iweecare.com/
mailto:alvin.chen@iweecare.com
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5.3. Diğer Kategoriler 
 

 

 

 Spacemap / Beoncam : VR en hafif kamera - yüksek kalite. 3 saat çalışıyor. 5 gün 
bekleme süresi. Indiegogo. Buluta bağlantılı. 199 usd / aksesuarlarla 249 usd. Çin'de 
üretildi. Maliyetin% 30'u cam bileşen ve kamerada 6-7 adet cam var. 
 

 Philips: Akıllı Diş Fırçası (dünya çapında kullanılabilir), Akıllı Tıraş Makinesi (İngiltere, 
229 usd), Akıllı Cilt Bakımı (ABD 29 usd) 
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 Instant Wine Aerator: Satışlar Amazon, Wal-Mart ve yerel mağazalardır. 2 tip - 
açacak ve mühürleyen (59,99 usd) / açacak ve vakumlayan (79,99 usd) 
 

 
 

 Quardio :  Kalp ve sağlık izleme. 3 çeşit - Quardio Base (149usd) - Quardio Kol (99 usd) 
- Quardio Core (449 usd) 
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 Duotrack : Satışlar Amazon'da. Golf topları. Üç tip - Gen i1 (piyasada ilk) - Duo pisti (9 
usd) - Zen golf topları (42 usd) / topların lokasyonunu izleyebilirsiniz. 
 

 Medicus Smart Healthcare (www.medicus.ai): akıllı sağlık datası takip etme sistemi. 
Uygulama ile çalışıyor. Kan testinin fotoğrafını kişi aplikasyona yüklüyor ve bazı kişisel 
soruları cevaplıyor. Ardından sistem kişiye özel bilgiler ve uyarılar veriyor. Sistem 
datayı sadece telefonda tuttuğunu iddia ediyor. 
Fransa özelinde kulanılmaya başlanmış; laboratuarlar ile anlaşıyorlar. 
 
Görüştüğümüz kişi Baher Al Hakim (CEO); Viyana Avusturya; +43664 3221410; 
baher@medicus.ai. 
 
 

 
 

 Spire : Yıkanabilir nefes izleyici cihaz. ABD'de marka, Çin'de üretim. 1,9 - 5,9 - 49,9 
ABD doları, paket içindeki parçalara bağlı.  
 

 

http://www.medicus.ai/
mailto:baher@medicus.ai
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 Selvy South Korea: AI çözümü markanın ayırt edici özelliği. Büyük veri kullanıyor - 1,5 
milyon kişi hedef kitle. Hastalığı öngörür. Geçen yıl başladı. Hastaneler, cerrahlar, veri 
bilim ekibi. 
 

 Foldi-mate : Çamaşır katlama makinesi. Şimdilik sadece ev kullanımı için. Ön sipariş 
980 ABD doları (10% indirim) 60x70 (genişlik / uzunluk) 
 
Ürün Websitesi: https://foldimate.com/  
 

 Visoar / Visus.net: Büyük veriler yerine sıkıştırılmış veriler. Yönetilebilir ve 
ölçeklenebilir veriler elde etmek için yazılım çözümü. 
 

 Diabeloop : Hedef kitle hastalar tip 1 diyabetliler. Hastaya kan şekeri verisi programa 
gönderilir. Doktorlar, tedaviyi değiştirmek için gerekli olup olmadığını görmek için 
hasta verilerine erişebilir. 
 

 Kiplin: İşyerleri için küçük sosyal ağ. Paris'te ve Fransa'yı hedef alan. 5.000 € + 
animasyon. 25 $ / kişi yıllık. 
 

 Living Map: App. Otellerde de kullanılabilir. Verileri ve dosyaları sağlayabilir veya 
bölgede gelip çalışabilirler. Harita üzerindeki telefon numaralarını, notları ve bilgileri 
arayabilirsiniz. Maldivler için 50.000 - 100.000 GBP. Londra ve San Fransisco'da 
bulunmaktalar. 
 

 
 
 
 
 
 

https://foldimate.com/
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 Fairwind: Rüzgar türbinleri. 2 tip 10 kwh ve 50 kwh. Hammadde alüminyumdur ve 
yaklaşık ömür 25 yıldır. Zorlu, enerjisa, Endoksa ile çalışırlar. 25.000 kwh / yıl 100.000 
- 125.000 avro. 125.000kwh/yıl ise 200.000 Avro maliyetli (Belçika fiyatları).  
 
Görüşitüğümüz kişi Philippe Montironi (Seçilmiş Yönetici); +32475 233063; 
philippe.montinori@fariwind.be; info@fairwind.be 
 

 
 

 AEvice Health : Sürekli astım izleme cihazı. Yalnızca çocuklar için değil hastalığa sahip 
olan 4 yaşın üzerindeki tüm çocuklar için kullanılabilir. Akciğer seslerini tanır ve 
sorunları tespit eder. FDA'dan tıbbi sınıf belgesi vardır, eczanelerde satılabilecektir. 
Mart ayında pazarda satışa sunulacak. Veriler bulutta saklanmaktadır. Hastanelerde 
test edildi. 2 farklı ürün çeşidi olacak. Biri müşteriyi hedef alırken diğeri hastaneleri 
hedefler. 1,5 yıllık kullanım süresi. 
 

  
 

mailto:philippe.montinori@fariwind.be
mailto:info@fairwind.be
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 Is it Fresh (http://www.is-it-fresh.com/): Akıllı paketleme ve izleme çözümleri. 
Tazeliği izlemek için çipler ve sensörler (printed RFID chip). Kablosuz okuma. Kalite 
kontrol işlemi sırasında ürünün üzerine koyabilirsiniz. Ana hedef üretici. İş geliştirme 
Kore'de yapılmış, Almanya'da üretilmiş.  
 
Görüştüğümüz kişi: Jan Schnitker (CEO ve kurucu ortak); ja. schnitker@is-it-
fresh.com; +49172 890 9982; Aachen Almanya. 
 

 
 

 Mind Affect: Beyin ve bilgisayar arabirim sistemi. Düşünceler ve hisler ile (görerek, 
doknarak veya duyarak) akıllı makineleri kontrol eder. 20 yıllık çalışma. ALS hastaları 
için. Fon arıyor. Görüşülen kişi Ronald Carpentier; +31614460312; 
Ronald@mindaffect.nl  
 

  
 

 File Gear: Tüm dosyalarınızı bağlayın. Kişisel sunucu. 299 dolar. San Fransisco'da 
markalaşmış. Kickstarter projesi. Yalnızca ABD'de mevcuttur, Asya'yı değil Avrupa'yı 
ve Avustralya'yı hedef alır. 
 
Görüştüğümüz kişi Kyle Sun (Yazılım mühendisi); (310)619 4823; 
kylesun@filegear.com; San Fransisco start-up; ABD. 
 

http://www.is-it-fresh.com/
mailto:schnitker@is-it-fresh.com
mailto:schnitker@is-it-fresh.com
mailto:Ronald@mindaffect.nl
mailto:kylesun@filegear.com
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 Fireflycube: Bir küp içindeki şeyleri tartar ve orada kaç parça olduğunu söyler. 
Almanya, İtalya ve Avrupa'daki diğer bazı ülkelerde kullanılabilir. Amazon Almanya’da 
satılıyor. Tanesi 39 Avro. Otel projelerimizde resepsiyonda veya odalarda 
kullanılabilir.  
 
Görüştüğümüz kişi Frank Wendland (COOve Kurucu Ortak); +49163 9160206; 
fw@fireflybase.de. 
 

 
 

 Plant Maker: 6 ay içinde piyasada. 2400 - 1700 usd. Bir defada 72 bitki yetiştirilebilir. 
Virginia'da markalaştı. 
 
Görüştüğümüz kişi Tristyn K. Shererts (Kurucu); tristyn.shererts@plantmaker.com. 
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 Modobag: Üzerine oturulabilen akıllı bagaj. Fiyatlar 1.499 dolardır. En az 200 adet ile 
özelleştirme / kişiselleştirme mümkündür. 20 lbs. lityum pil kullanıyor. Chicago'da 
yapılmış. Web sitesinden satışta. 
 

 
 

 Lifesense Group (http://lifesense-group.com/press-center/): Class 2 FDA onaylı 
sağlık verilerini takip eden akıllı teknoloji ve ürünler geliştiren bir start-up. Aplikasyon 
ile sensör işlenmiş iç çamaşırlarını takip ediyorlar. Fiyatı 180$; bir iç çamaşırı, 
uygulama kullanım hakkı ve temel sensörleri içeriyor. Japonya, İsviçre, Hollanda, 
İngiltere, Avusturalya ve Kuzey Amerika’yı hedef alıyorlar. 
 
Görüştüğümüz kişi Nestor Coronado Palma (CCO); +31620 520982; 
nestor.coronado@lifesense-group.com; NL. 
 

 
 
 

http://lifesense-group.com/press-center/
mailto:nestor.coronado@lifesense-group.com
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 Wagz: Köpek oyuncakları ve besleyici, kapılar. Birbirine bağlı (interconnected). 
Sadece köpek evi, daha sonra kedi evi olabilir. 
 

  
 

 Zen space (www.zensapce.io): Toplantı alanı. Müsaitliğin nerede olduğunu söyler, 
böylece içinde toplantı yapılabilir. Ses geçirmezliği mükemmel. İstedikleri her büyük 
şehre kurmak. % 80 kazanç sahibine. 18.000 usd. 40 usd / saat. Bankadan leasing 
opsiyonu. Polonya ve Doğu Avrupa'da üretildi.  
 
Las Vegas, San Francisco'da, Londra satış hedef pazarları. Hedef İlk yıl 1.000 kadar oda 
satmak. Görüştüğümüz kişi Alan Finney (İş Geliştirme) ve Michael Kaleikini. 
mike@zenspace.io. T: 702 902 3120; alan.finney@zensapce.io; 702 845 2886 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mike@zenspace.io
mailto:alan.finney@zensapce.io
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 Solar gaps: pencere dışına konur. Güneş jaluzisi. Akıllı google evi, Alexa. M2 başına 
700 usd bir pencere maliyeti. Ortaklar ve distribütörler vasıtasıyla. Jaluzi başına 200 
watt / saat. Indiegogo'da. Enerji pillerle korunur. Enerjisa ile görüşüyorlarmış. 
Görüştüğümüz kişi Yevgen Erik (CEO). e@solargaps.com +1415741 7078 San 
Fransisco, CA.  
 

  
 

 Vess23 technology: Yalnızca yazılım. Ener6y, frekans. Müziği hissettirerek 
deneyimletiyor. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:e@solargaps.com
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 Deepconv. (www.deepconv.ai): Derin öğrenme algoritmaları ve robotlarda 
uygulamaları üzerine uzmanlaşan bir start-up. Çocuklara kitap okyan bir robotlarını 
tanıtıyorlar. 
 
Görüştüğümüz kişi Danielle (Pazarlama Müdürü); Guangdong Çin; +86 
15626910807; 0755 32904774; xiadan@deepconv.com. 
 

 
 
 

 Sharpell Technologies (https://sharpelltech.com/): Teknolojinin geleceği pil 
teknolojilerinin gelişmesine bağlıdır. Sharpell Technologies, otomotiv, havacılık, 
savunma ve enerji depolama sektörleri için pil takımlarını özel hücre kimyası, patentli 
balistik sınıf koruması ve şimdiye kadarki en gelişmiş pil paketlerini oluşturma 
metodolojisi kullanarak tasarımlar, üretir ve test eder. Sürdürülebilir ve güçlendirilmiş 
materyal kullanıyorlar.  
 
Görüştüğümüz kişiler Andre Lyles (Operasyonlar Dikerktörü); 719 200 2061 
alyles@sharpelltech.com; CA ve Zachary Sharpell (CEO); 760 213 0900; 
zachary@sharpelltech.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deepconv.ai/
https://sharpelltech.com/
mailto:alyles@sharpelltech.com
mailto:zachary@sharpelltech.com
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 ViSmile (www.vismile.com.tw): Tayvan konumlu bir şirket. Fotoğraf ile VR gözlüğü 
kullanarak kıyafet seçimine olanak veriyor.  
 
Görüştüğümüz kişi Jenan Huang (CEO); jenan@vismile.com.tw; +886 918 104 684; 
+86134 3050 0880; +886 22516 0238; Tayvan. 
 

 
 
Ürün Tanıtım Videoları: http://www.vismile.com.tw/blog.html  
 
 

 Meersens (www.meersens.com) : Hava kalitesini, uv ve dalgaları tespit edin. Mart’ta 
Kickstarter’da kampanya açacak. 249 Euro. Görüşülen kişi CES@meersens.com Lyon 
Fransa.  
 
 

  
 
 

http://www.vismile.com.tw/
mailto:jenan@vismile.com.tw
http://www.vismile.com.tw/blog.html
http://www.meersens.com/
mailto:CES@meersens.com
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 OrganIC: Elektronik basılı yüzeyler. Şeffaf olur mu? Görüşebiliriz. Her şeyi - ağırlık 
sensörü, gps, vb. Izlemek mümkündür. 2d. % 20 özel. 
 

 Bonetag: standard metal implant. They add it to that. Polymer. Ceramic can not be 
used since it is too robust. 
 

  
 

 Vaonis: Telefonla iletişim kurar ve fotoğrafları telefona gönderir. Akıllı uzay 
teleskobu, otellerde kullanılabilir. 3000 - 3300 Avro (ABD 5.000 ABD doları) 
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 Emuage: Yıl sonundan önce piyasada olacak. Akıllı kendin yap güzellik ve kozmetik 
ürünleri cihazı. Kahve makinası gibi bir cihaza içerikler eklenerek kişilerin evlerinde 
kendi kozmetik ve bakım ürünlerini üretmesini sağlamak isteyen disruptive bir 
teknoloji fikri. 350usd.  makine ve kapsüller web sitesinde yayınlanacak. Dünyada 
kendi yüz kremini evde yapan kadınların sayısı %3 imiş. 
 

 
 

  
 

 Aipoly (aipoly.com): Perakendede yüksek çözünürlüklü kamera teknolojisi ve yapay 
zeka eklenmiş yazılım ile markette hangi ürünler satıldı, rafta ne kadar kaldı gibi 
kontrolleri yapabiliyor. Görüşülen kişi, Andrea Azzini (Deep Learning Mühendisi). 
andrea@poly.ai 
 
Teknoloji Tanıtım Videoları: https://www.aipoly.com/technology  
 
 
 

mailto:andrea@poly.ai
https://www.aipoly.com/technology
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Teşekkürler. 
 


