YAPI SEKTÖRÜ BULUŞMASI

“Bir günde 20 mimarla
buluşabilir misiniz?
TSMD tarafından 2011 yılından beri düzenlenmekte olan Yapı Sektörü Buluşmaları sektörler arası
bir iletişim noktası olmaktadır. Tüm tarafların
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunup faydalandığı,
katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldığımız,
gelenekselleşen ve önemle takip edilen bir etkinliğe dönüşen Yapı Sektörü Buluşmaları yılda iki
kez düzenlenmektedir.

TSMD Mimarlık Merkezi’nde yapılan etkinliğin
ilk gününde kamu ve özel sektör işverenleri ile
yapı sektörü firmalarının tanışması, mevcut ve
gelecekteki projeleri hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmaktadır. İkinci gün ise yapı sektörü temsilcileri TSMD Üyesi mimarlık ofisleri ile bir araya
getirilmektedir.
Geçmiş yıllardaki Yapı Sektörü Buluşmaları ile
ilgili ayrıntılı bilgilere TSMD’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Katılım Avantajları:
Etkinliğin ilk gününde kamu ve özel sektör işveren
ve yatırımcı kurumları ile bir araya gelinerek bu
kurumların mevcut projeleri hakkında bilgi sahibi
olunmaktadır. Bakanlıklar, üniversiteler, özel yatırımcılar gibi 20 kadar kurum temsilcisine ürün ve
hizmetleri tanıtma imkanı sağlanmaktadır. İkinci
gün ise TSMD Üyesi 20 mimarlık ofisi ile buluşulmaktadır.
Üyelerimiz yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli
projenin müellifi olarak öne çıkan mimarlık ofisi
sahiplerinden ve Türkiye yapı sektöründe etkili
olan mimarlardan oluşmaktadır. TSMD üyeleri
senede 10 milyon m2’nin üzerinde yapı tasarlamakta ve yapı teknolojilerinin uygulanması ve
gelişiminde de rol oynamaktadır. Bu sayede yapı
sektörü firmalarına bir günde çok sayıda mimara
ulaşma ve yeni projelerden haberdar olma fırsatı
yaratılmaktadır.

Etkinlik katılım koşulları şöyledir:
Yer
Tarih

: TSMD Mimarlık Merkezi
: Her yıl Nisan ve Ekim aylarında
yapılmaktadır, tarihleri ayrıca 		
		duyurulmaktadır.
Katılım Ücreti : İki günlük katılım ücreti
16.000 TL+ KDV
Bir günlük ücreti 10.000 TL+KDV
Etkinlik tarihinden 15 gün
öncesine kadar %20 indirim
		uygulanmaktadır.
Katılımcı Sayısı: Firma başına en fazla 2 kişi
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