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3422l550-261.992021 IRU Dünya
yarışması hk,

42-,\3

Kongİesi,

sıart_up

Ulkelerinde aktif kuruluşlarh üyelerinden oluşan ve 560.000'den fazla nakliye operatdrünü tek
çatı alt,nda
temsıl eden U]uslaraıası KaIayoltı Taşümacllığü Bi.liği (IRU), özel sektör ve kamu sektörü arasındaki
işbirliğini teşvik etm€k, taşümacıhk seköründeki gelişmeleri değerlendirmek ve yeni
çözümlerin önünü
açmak için, karayolır taştmaclIığı sektöİünü 202l yılında düenlenecek tRU Dünya Kongresi'nde bir araya
getjrecektir

taş
sunan

ve

Tüm dünyanln karayolu
an, ağlnl
esel eriŞimini kullanarak uluslararası mobilite
ve lojistik hizmetleıi
esinitemsil n IRu, sektör ve hükümet lider]erini biı araya
getireceği IRU Dünya Kongresi'nde, uluslararasl kaİayolu taşımacı]ığı hareketliliği ve ]ojistiğinde yeni ne;il
genç firmaların yenilikçi çözümlerini teşvik etme arzusuyla bir start-up Yarışmasi yapacakır.

staıt-tlp şirketlerin yenilikçi ifuün veya hizmetlerini bi. sonraki
kazanabileceği bu yanşmaya kahlabilmek için şiıketlerın:

,

aş

aya taşımak için finansman desteği de

Uç yül veya daha kısa bir süre önce kurulmuş olmasü,
1 milyon ABD dolarının altında fon sağlaınış olması,
Mobilite / nakliye / lojistik sektörlerinde faaliyet göstermesi,
lş odağı olarak yenilikçi teknolojileri belirlemiş olması,
Çalışan bir prototip ya da ürüne sahip olması ya da sürdürülebilir bir iş modeli aktaıabilmesi,
Urün kullanıcılarünı göstermesi (sürücü]er, müşteİiler vb )

oşullarünl sağlaması

ve

https://www,i.uworldcongIess.com/start-up-comPetition-submission adresinde
lRU ta.aftndan açIk]anacak v

aşvuru yapmas] gerekmektediİ, Listede olmaya hak kazanan 20
şirketin adı
IRU Dünya Kongİesiresmi web sitesinde halka açük oylamaya sunulacaktır

oylama sonucunu kazanan iki şirket düzenlenecek IRU Dünya Kongresi'nde
şirketlerini daha ileriye taşımak
için yenılikçi çözümlerini sektörün önde gelen lide.ierine sırnma fürsatı yakalayacaktır,

Bu itibarla, yanşmaya

başvuru

pay|aşmasındanmemnuniyeıd

firmaların ayrıca sila.kockaya@tobb,org,tr adresinden taraflmıza bilgi

aküır.

Bu belge,5070 sa}llı Elektron ik İmza kanıın una gör€ cüvenli El€ktronik

Imza ile imzatanm§tıİ.
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Bilgilerini ve konıınun ilgili firmalara ivedilikle

du},urulmasü hususunda gereğini rica edcriz,

SaygılarımızIa,

aÜ.ı.r4

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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