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Basın Bülteni 

18 Mayıs 2020G 

İnterlift- AFAG, Elevator World ve Virgo İletişim be-
raber sektörü Webinar’da buluşturuyor  

Augsburg – Korona salgınının birçok sonucu arasında birtakım 
önemli sonuçları da oldu: Kısıtlamalarla birlikte asansör sektörü uz-
manları arasındaki uluslararası bilgi alışverişi platformları da yavaş 
yavaş kayboldu. Uzmanların ticaret fuarlarında, kongrelerde, kon-
feranslarda veya benzeri etkinliklerde tekrar bir araya gelmeleri mu-
htemelen birkaç haftayı hatta ayı alacaktır. 

İnterlift’in partnerleri olan Elevator World, Virgo Communications & 
Exhibitions ile AFAG da bu soruna alternatif üzerine odaklandılar. 
Böylelikle ilki 1 Mayıs’ta yapılan bir telekonferans (webinar) düzen-
leme fikri doğdu. Bu yeni format sayesinde asansör sektöründe bir 
iletişim aracı temin edilmiş oldu. Bu çalışmayla amaç uzmanlara 
geçici bir hizmet vermek değil, aynı zamanda uzun vadede bilgi 
alışverişinin daha yoğun bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktır. 

12 Mayıs’ta Almanya’daki interlift organizatörlerinin Elevator World 
(ABD),Virgo Communications & Exhibitions (Hindistan) ve AFAG’a 



 2 

yaptığı davetle 71 ülkeden 1053 katılımcının izlediği “Global Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sektörüne Bir Bakış: Mevcut Senaryo ve 
İyileştirme Planları” konulu bir webinar düzenlendi. 

Anitha Raghunath (Virgo) ve T. Bruce MacKinnon (Elevator World) 
tarafından yönetilen etkinlikte önde gelen uluslararası asansör 
derneklerinin temsilcileri iki saatten uzun bir süre boyunca ülkelerin-
deki mevcut durum ile çözüm önerilerini konuştular. Etkinliğe Alman-
ya’dan VFA interlift Başkanı Achim Hütter, Belçika’dan ELA Başkanı 
Roberto Zappa,  

Çin’den CEA Genel Sekreteri Zhang Lexiang, Hindistan’dan IEEMA 
Yönetim Kurulu Başkanı Sebi Joseph, ABD’den NAEC Başkanı Do-
nald Gelestino, İtalya’dan EFESME Başkanı Massimo Bezzi, Güney 
Afrika’dan Elevate editörü Segren Reddy ile Güney Amerika/Brezilya 
AEW başkanı Fabio Aranha katıldı. 

Elevator World, Virgo İletişim ve AFAG yıllardır interlift’te başarılı bir 
işbirliği sergilemekteler. Uzun vadeli bu işbirliğinin devamında yaz 
tatilinden önce bir webinar daha düzenlenecek. 

İrtibat için: 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 
Am Messezentrum 5 
86159 Augsburg 

Telefon: +49(0)821 58982-143 
Faks: +49(0)821 58982-243 
E-Posta presse@interlift.de 
Internet sitesi: www.interlift.de 

Professional sponsor 

VFA-Interlift e.V. 
Süderstr. 282 
20537 Hamburg 
 
E-Posta: info@vfa-interlift.de 
Internet sitesi: www.vfa-interlift.de 

Değerli gazeteciler ve editör kadrosundan temsilciler! Basın bültenle-
rimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz! 
AFAG Messen ve Ausstellungen GmbH’den bilgi almak istemiyor-
sanız, bunu istemesek de sizi dağıtım listesinden hemen çıkarabili-
riz. Bunun için lütfen presse@afag.de  adresine kısa bir e-posta 
gönderin ya da bu bültene yanıtlayın. Sorularınız olursa, bize 
+49(0)821 58982-143 numaralı telefondan ulaşmaktan çekinmeyin. 
AFAG Basın ekibi   
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