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Sayı : E-34221550-720-3112 Tarih:           23.03.2022
Konu : NAB Show 2022-ABD

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : ABD Başkonsolosluğu'nun 22.03.2022 tarihli elektronik postası.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan ilgide kayıtlı elektronik postada, yayıncılık eğlence ve medya 
iletişim teknolojileri alanındaki ABD'nin en büyük fuar ve kongresi olan NAB Show'un, 23-27 Nisan 2022 
tarihleri arasında Las Vegas-Nevada, ABD'de gerçekleştirileceği bildirilerek,  söz konusu NAB Show'un ABD 
Ticaret Bakanlığınca resmen onaylı ve desteklenen bir fuar olduğu belirtilmiştir.  Yazıda ayrıca, ABD İstanbul 
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından Türkiye'den resmi bir heyet organize edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu Fuar kapsamında aşağıdaki ayrıcalıkların sunulduğu belirtilmektedir:
      

 159 ABD Doları tutarındaki fuar giriş ücretinden muafiyet.  
      

 Uluslararası İş Merkezi ve VIP salonlarına sınırsız erişim (ücretsiz olarak sunulan ofis hizmetleri, 
internet, toplantı salonları ve ikramlar dahil)
      

 Heyete özel NAB yetkililerinin ABD'deki sektör gelişmeleri üzerine sunumu
      

 Türkiye'den distribütör, temsilci veya iş ortağı arayan firmalar ile ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerince 
düzenlenecek toplantılara katılım
      

 Talep edilen teknolojilerin ABD Ticaret Bakanlığı ofislerince araştırılarak, NAB katılımcıları ile heyet 
katılımcılarının eşleştirilmesi
      

 Uluslararası Resmi Heyet Resepsiyonu'na davet (Türkiye dışında Brezilya, Kolombiya, Almanya, 
Endonezya, Macaristan, Meksika, Mozambik, Panama, Peru, Polonya ve Filipinler'den resmi heyetler 
davetlidir.)
      

 İlgilenenler için NAB Show'a özel konferanslar, çalıştaylar ve tanıtımlara ücretsiz ya da sertifikalı 
programlar için indirimli katılım (İngilizce dilindedir). Ücretsiz programlar ve indirimli sertifika 
programları hakkında detaylı bilgi için: https://nabshow.com/2022/attend/education/ (All-Badge 
Access yazılı tüm etkinlikler ücretsizdir) NAB IQ programı kapsamında belli çözüm/teknoloji 
arayışları için ödüllü çalıştaylar düzenlenecektir: https://nabshow.com/2022/networking/nabiq/
      

 ABD vizesi ihtiyacı olanlar için, fuar organizatörlerinden sağlanacak resmi vize davetiye yazısı ve acil 
ABD vize randevusu için destek (Vize için önemli not: Grup randevusu için en geç 1 Nisan 2022 
tarihine kadar Ticaret Ataşeliğinin listesine girmiş olma şartı vardır.)
      
      

Yazıda devamla, NAB Show 2022'nin, kamera ve lensler, montaj ürünleri, iş süreci yazılımları, hareketli 
grafikler, yakalama (capture) aksesuar donanım ve yazılımları, mikrofonlar, sinema/film/animasyon 
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prodüksiyonu, interaktif ve çapraz platformlar: TV/web/mobil, ışık ve grip sistemleri, format dönüşümü, ses 
montajı ve kayıt sistemleri, ses prodüksiyonu/kayıt/post-prodüksiyon, mikserler, müzik ve ses kütüphaneleri, 
ses işleme ve efektler, monitörler ve TV setleri, animasyon ve VFX, dijital sinema, altyazılama, dijital 
sinyalleme (donanım ve yazılım), DTV/HDTV, şifreleme, streaming/webcasting/podcasting, mikrodalga/RF 
aksesuarları, antenler vericiler ve kuleler, radyo otomasyon sistemleri, video on demand (VOD), broadband 
uygulamaları, multicasting, içerik yayın ağları (content delivery network), video/içerik sunucuları/video 
işleme, dijital varlık yönetimi ve depolanması gibi alanlarda en son çözüm ve uygulamalar sunacağı 
bildirilmektedir.

Ayrıca fuarda bu sene ultra HDTV/ATSC 3.0 uygulamalar, 5G, robot kameralar/yayın araçları, insansız hava 
araçları (drone), sanal, artırılmış ve zenginleştirilmiş gerçeklik (virtual and augmented reality) çözümleri, 
otomasyon, yapay zeka kullanımı, veri kullanımı, bulut çözümler, gaming ve esports gelişmelerin önemli yer 
tutacağı belirtilmektedir.

Anılan fuara ilişkin detaylı bilgilere  https://nabshow.com/2022/ adresinden ulaşılabilmekte olup, fuara 
katılmak isteyen firmalarımızın tüm soruları için ABD Başkonsolosluğu ile (e-posta: 
perim.akguner@trade.gov, tel: +902123359197) temas kurması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı


