
xplore 2023
Sürdürülebilir Bir Dünya 
İçin Teknoloji Ödülü
All Electric Society'ye güç verin



Sürdürülebilir bir dünya için 
teknoloji fi kirleri
Dünyanın her yerindeki liselerden, eğitim öğretim 
kurumlarından, şirketlerden ve üniversitelerden 
katılımcıları, fi kirleriyle dünyayı daha sürdürülebilir hale 
getirmeye davet ediyoruz.

Elektrifi kasyon, network oluşturma ve otomasyonda bir 
piyasa lideri olarak, tüm katılımcı ekipleri hem tavsiye 
ve kaynaklarla hem de kapsamlı teknolojilerimizle 
destekliyoruz. 

Uygulama videonuzu sabırsızlıkla bekliyoruz!

Phoenix Contact



xplore 2023 için zaman çizelgesi

xplore – bir yarıştan daha fazlası
Phoenix Contact neredeyse 100 yıldır teknolojik yeniliği 
temsil etmektedir. Bu, daima her xplore yarışmasının temeli 
olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çok çeşitli konular 
hakkında farklı olağanüstü fikirlere ilave olarak xplore, 
ilk önce bölgesel olarak ve daha sonra Almanya'daki 
büyük finalde tüm adayların oluşturduğu küresel topluluk 
içerisinde uluslararası ölçekte canlı bir fikir alışverişi ile öne 
çıkmaktadır. xplore, herkesin bağlantı içinde olacağı yoğun 
aktivitelerle doludur.

15 Şubat - 30 Haziran  2022
Başvuru aşaması

1 Temmuz - 31 Ağustos 2022
En iyi 100 projenin jüri 
tarafından seçilmesi

Aralık 2022 - Eylül 2023 
100 proje ekibi için planlama 
ve uygulama aşaması

Eylül  2022  
“xVention” dijital 

konferansında 100 proje 
ekibinin duyurulması – bir 

“xApp” sunumu dahil

Ekim 2023  
Almanya'da büyük final 

etkinliği

Phoenix Contact



Akıllı Mobilite

Fikirleriniz için konularımız
Sürdürülebilir bir dünyada günlük hayat için                     
teknik çözümler
Burada, sürdürülebilir hedefl ere ulaşmak için teknolojinin 
yenilikçi tarzda nasıl kullanılabileceği konusunda fi kirler arıyoruz. 
Çok farklı fi kir ve uygulamaları teşvik etmek için beş ana konu 
tanımladık.

Akıllı Bina Akıllı Endüstri

Akıllı Enerji Akıllı Altyapı

xplore 2023'te fi krinizi bu 
konu alanlarından birine 
uygulayın.

http://www.phoenixcontact.com/xplore2023


Sürdürülebilir bir dünyaya yönelik teknoloji ve yeterlilik
için eğitim çözümleri
Gelecekte teknolojiyi nasıl öğrenmek ve öğretmek istediğimiz 
konusunu içeren fi kirleri bulmak ve desteklemek istiyoruz. 
Sürdürülebilir bir dünyanın temelini bilgi yoluyla yaratabilmek 
için farkındalık, davranış ve bilgiyi nasıl yeniden tasarlayabilir ve 
şekillendirebiliriz?

Katılmak için iyi nedenler
• Phoenix Contact desteği ve ürünleriyle proje fi krinizi 

gerçeğe dönüştürün 
• Uygulama deneyimi ve bilgi transferi
• Katılımcılar ve Phoenix Contact ile uluslararası fi kir 

alışverişi 
• Almanya'daki fi nale yolculuk

Ekip ruhunu deneyimleyin Uluslararası fi kir alışverişi yapın

Fikirler geliştirin Olayları teknolojiyle çözün

Phoenix Contact



Destekleyen:

Ayrıntılı bilgi ve uygulama seçenekleri için şu adresi 
ziyaret edin:

phoenixcontact.com/xplore2023

Hemen başvurun
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