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Seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların XONE Design Award,
profesyoneller ve öğrencilerin ise XONE Design Competition kategorisinde katıldığı yarışmanın
ödül töreni, 1 Haziran günü İstanbul’da Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşti. Ödül töreni ve gala
yemeğine TİM Başkanı İsmail Gülle, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz, sektör temsilcileri,
finalistler ve basın mensupları katılmıştır. Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar da video
mesaj ile tebriklerini iletmiştir. 

XONE Design Award’da dokuz tasarım ödüle layık bulunmuştur. Törende, ödül kazanan
Eczacıbaşı, Ege Vitrifiye, ISVEA, Kaleseramik, Matel-Serel Seramik, NG Kütahya, Seranit,
Şişecam, Yorglass’a sertifikaları takdim edilmiştir. 

XONE Design Competition ise öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride
düzenlenmiş olup yedi ürün ‘Platinum’ derece alırken, toplamda 59 ürün ödüle layık görülmüştür. 

25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen TİM Sektörler Konseyi Toplantısı’na Yönetim Kurulu
Başkanı Erdem Çenesiz katılmıştır.  

2000’in üzerinde üyesi ile 1947 yılından bu yana cam ve cam yapı endüstrisini tüm yönleriyle
temsil eden National Glass Association (NGA) ile TurkishGlass arasında iş birliğinin geliştirilmesi
amacıyla üyelik anlaşması gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzün artan ihracatına katkı sunacağı
düşüncesiyle NGA’nın kaynakları, sektördeki gelişmelerin gündeme getirildiği webinar ve online
eğitimlerine ilişkin bilgiler üye firmalarımız ile paylaşılmıştır. 

TurkishGlass markamız ile gerçekleştirdiğimiz yurt dışı faaliyetlerimizin firmalarımıza katkı
sunacak şekilde planlanması ve yürütülmesi amacıyla cam ev eşyası sektörümüz özelinde bir
etkinlik formu hazırlanmıştır. Bahsi geçen çalışma çerçevesinde TurkishGlass markamızın katılım
göstermesinin gerekli görüldüğü etkinlik/fuarları gösterir listenin önceliklendirilmek suretiyle
firmalarımız tarafından hazırlanması talep edilmiştir. 

Küresel cam ev eşyasının durumu, gelecek tahmini, büyüme fırsatı, kilit pazar ve oyunculara
odaklanan “Global Glass Tableware Market Size, Industry Analysis and Forecast” raporu alınarak
üyelerimizle paylaşılmıştır.  

Intercem İstanbul 2022 organizasyonunu görüşmek üzere 17 Mayıs 2022 tarihinde Intercem
organizatörü Malcolm Shelbourne ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay,
Yönetim Kurulu Üyesi Ender Şahin ve Birliğimiz ile İstanbul’da bir toplantı düzenlenerek
hazırlıklara başlanmıştır. İstanbul, 19-21 Eylül 2022 tarihlerinde Intercem’e ev sahipliği yapacak. 

Çimento sektöründe Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sera gazı azaltımı hedefleri kapsamında Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 1 Nisan 2022 tarihinde Çimento İhtisas Grubu
Toplantısı online olarak düzenlenmiştir ve Birliğimizce katılım gösterilmiştir.  
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