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2022 / 447 

 

Sayın üyemiz, 

 

EFT Group firmasından alınan 24/10/2022 tarihli e-posta mesajında; 

 

Türkiye’nin en büyük temiz enerji etkinliği olan PROSUMER EXPO’nun 8 - 10 

Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara Ato Congresium’da firmaları organizasyonuyla 

gerçekleştirileceği, yenilenebilir enerjide üzerinde önemle durdukları odak konuların yanı sıra 

PROSUMER (Producer + Consumer = üreten tüketici) etkinliğinin temel amacının 

Türkiye’de üreten tüketicilerin sayısını yaygınlaştırarak global tüketici markalarla üreticiyi 

buluşturmak olduğu, bu kapsamda tüm Türkiye geneli Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler 

ve Sivil Toplum Kurumları ile iş birliği kurduklarını ve hedeflerinin tüm kurumsal elektrik 

tüketicilerine ulaşabilmek olduğu ifade edilmekte olup, konu ile ilgilenebilecek üyelerimiz 

için organizatör firma tarafından paylaşılan tanıtım broşürü ekte yer almaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız.  

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

Ek: Prosumer Expo Proje Dosyası  (6 sayfa) 
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