
 

 

BASIN BÜLTENİ – 07 TEMMUZ 2022 

NTN Europe, Automechanika ve Equip Auto fuarlarına katılıyor 
 

Ulusal ve uluslararası alanda istikrarlı bir fuar katılımcısı olan NTN, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya'daki 

Autopromotec fuarında yer almıştı. Dünyanın önde gelen otomotiv parça üreticilerinden olan firma, yaz döneminin 

ardından, 13-17 Eylül tarihleri arasında Frankfurt'taki Automechanika ve 18-22 Ekim tarihleri arasında Equip Auto 

Paris'e katılarak Avrupa’daki fuar turuna devam ediyor. 

 

 

Automechanika Frankfurt 

Buluşma noktası Stand D.11, Hall 4.0! NTN, bugüne 

kadar kullandığı en büyük stand olan 220 m²'lik 

standında, bir hafta boyunca ziyaretçilerini toplantılara 

elverişli, açık ve ferah bir alanda ağırlayacak. NTN insan 

faktörünü faaliyetlerinin merkezine koyarak onlara 

öncelik vermekte. Firmanın ana hedefi, dünyanın her 

yerinden gelecek olan müşterileri ve distribütörleri ile 

yeniden bağlantı kurmak.  

 

Bu amaçla stand, üreticinin farklı ürün gruplarının 

sergilendiği üç farklı alana sahip olacak. Amiral gemisi 

ürünler ve çarpıcı yenilikler ise diyalog alanında 

sergilenecek. NTN, Eylül 2021'de tanıtılan yeni 

kurumsal kimliğini ve geleceğin pazarını desteklemek 

amacıyla inovasyon çalışmalarına devam etme 

kararlılığı gibi temel mesajlarını vurgulayan bir stand 

tasarımını tercih etti. Ayrıca, ziyaretçilerin gün boyunca 

teknisyenler tarafından gerçekleştirilen teknik 

gösterimleri izleme fırsatı da olacak. Bu gösterimler 

esnasında ziyaretçiler tarafından gündeme getirilen 

sorunlara somut cevaplar verilecek ve ürünlerin 

sökülmesi ve takılmasıyla ilgili en doğru yöntemler 

gösterilecek.  

 

Equip Auto Paris  

NTN, Fransız profesyonellerle Ekim ayında bir kez daha, 

bu kez Paris'te, Stand 1 E 066'da buluşmayı planladı. 

Equip Auto fuarı bu yıl ilk kez Paris Otomotiv Haftası 

esnasında Paris Motor Show ile aynı zamanda 

gerçekleştirilecek.  

 

Bu vesileyle, CTA'nın üç ortak şirketi olan Elring, CLAS 

ve NTN 400 m²'nin üzerinde büyüklüğe sahip olan bir 

standı paylaşacak. Bu fuarda da yine insan faktörüne 

odaklanılacak. Ürünlere ayrılmış alanının yanı sıra NTN, 

gün boyunca bir dizi gösteri sunmak için Elring ve CLAS 

teknisyenlerinin yanında yer alacak. 

 

En yeni inovasyonları keşfetmek ve teknik ekip 

üyeleriyle sohbet etmek için 13-17 Eylül tarihleri 

arasında Automechanika Frankfurt, Stand D.11, Hall 

4.0'da ve ardından 18-22 Ekim tarihleri arasında Equip 

Auto Paris'te NTN standlarını ziyaret edebilirsiniz. 
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