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TG Expo 
Milli Katılımı ile

 %70 
Devlet Desteği

Biz Kimiz?
Enlit, sürekli büyüyen, kapsamlı, enerji 

gündemini her yönüyle ele alan bir 
forumdur. Smart Energy International 
ve Power Engineering International 
ile birlikte aylık 170.000'den fazla 
benzersiz kullanıcıyla etkileşime 

girmekteyiz ve yüz yüze olan yıllık 
etkinliğimizde 18.000 civarı kişiyi 

ağırlamaktayız.

Ne Yapıyoruz?
Marka farkındalığı yaratarak 

duyulan ilgiyi artırmayı ve müşteri 
yelpazenizi bütün kıtalarda kendi 

odak kitlenize yönelik 
genişletmeyi hedefleyen dijital 
pazarlama fırsatları aracılığıyla 

hikâyenizi anlatmak için 
buradayız.

Neye İnanıyoruz?
Kimseyi yarı yolda bırakmayan adil 
bir enerji dönüşümüne inanıyoruz. 

Şirketlerden tüketicilere, 
yatırımcılardan girişimcilere ve 

mühendislerden aktivistlere – herkese 
içinde bulunduğumuz enerji 

dönüşümünde ortaya çıkan fırsatları 
değerlendirme yeteneği 

sağlayacağımıza söz veriyoruz.

Sayılarla Enlit 2021

ZİYARETÇİ
10.000

535 Katılımcı

350 Konuşmacı

316 Kamu 
Hizmeti şirketi 

36 Start-up 
Şirketi

145 Ülke

37 Avrupa Birliği 
Projesi

Fuarda yer 
alanların %52’si 

satın alma 
süreçlerinde 

aktif olarak yer 
alıyor.

Fuarda yer 
alanların %85’i 

etkinlikten sonra 
katılımcılarla 

iletişimde 
kalacaklarını 

söylediler.

%57 Birden 
fazla 

katılımcıyla 
iletişimde 

kalacaklarını 
söyledi.

%27 En az bir 
katılımcıyla 
iletişimde 

kalacaklarını 
söyledi.
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%20 – Diğer

%19 – Üretim (Geleneksel ve Yenilenebilir)

%18 – İletim & Dağıtım

%11 – Dijitalizasyon, Veri, Bilgi ve Iletişim Teknolojileri

%8  – Enerji Ticareti 

%8  – Akıllı Şehirler, Binalar ve Evler / Temiz Ulaşım

%6  – Akıllı Sayaç, Enerji Verimliliği 

Şirket Faaliyet
Alanları
Enerji kaynağından üretime, 
şebeke’den tüketiciye sektörün sınırları 
bulanıklaşıyor ve bu evrim sektörde yer 
etmiş aktörler, dış etmenler, yenilikçi 
start-up’lar ve giderek daha fazla 
sektörle iletişime giren nihai kullanıcılar 
tarafından şekilleniyor.

Ziyaretçi 
Prof ili

%25
C-Seviye, Başkan, 
Yardımcı Başkan, 

Direktör 

Orta Kademe 
Yönetici, 

Bölüm Başkanı

%31

Teknik 
Mühendis 

%10

%4
Proje 

Müdürü 

Ziyaretçi Ülke Kırılımı
%56 İtalya

%9 Almanya, Avusturya, 
İsviçre

%6 Belçika, Hollanda, 
Lüksemburg

%6 Fransa

%6 Orta ve Doğu 
Avrupa

%5 Portekiz ve İspanya

%4 İngiltere ve İrlanda

Enlit Europe 2021’i Ziyaret Etme Nedenleri
‹ %76 Katılımcılarla buluşarak var olan en güncel çözümleri ve teknolojileri öğrenmek

‹ %59 Enerji dönüşümünü şekillendiren en son proje ve yenilikler hakkında bilgi sahibi 
olmak

‹ %51 Endüstri profesyonelleri ile buluşarak iş ağını genişletmek

Fuara gelenlerin %86’sı Enlit’in enerji sektörü için kaçırılmaması gereken yıllık bir toplanma noktası olduğunu söyledi. 
*Enlit Europe 2021 Etkinlik Sonrası Anketi


