HABER

ASAŞ,
Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı’ndaki
“SANAT VE ENDÜSTRİNİN BULUŞMASI” Temalı Standıyla

Büyük Beğeni Topladı

Üreterek hayatın her alanında insana dokunan ASAŞ’dan, hayata estetik ve işine
sanat katan ASAŞ olma yolunda ilerliyoruz.

T

ürkiye’nin en büyük 500 sa-
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larda eserin hayata geçiş hikâyesi ve

sanat eserlerinin öne çıktığı standıyla

ASAŞSANAT çatısı altında çalışmalarını
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levha, folyo vb. ürünlerin sanat eseri

ASAŞ Genel Müdürü Bülent Atabay

lışan mutluluğunu her zaman birinci

olarak estetik ve yenilikçi bir form ile
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ifade edebilmeleri için yeni olanaklar

lat kısıtlarına takılmadan özgürce ha-

sunmak için çalışıyoruz.

yata geçirmelerine olanak tanımak
için kurulan sanat atölyesinde sanat-

2.150’den fazla kişiye istihdam sağ-

çılara artizan desteği de sağlanıyor.

layan büyük sanayi kuruluşlarından
biri olmanın ötesinde ülkemiz için

ASAŞSANAT Müdürü Demet İncirci

bugünden çok daha fazla katma

önümüzdeki dönemlerde de sanat

değer yaratacak yetkinliğe erişerek,

ve endüstrinin bir araya geleceği

sosyal sorumluluk projelerinde yer

farklı sürpriz projeler için hazırlıkları ol-

alarak büyütüp geliştirmeyi hedefliyo-

duğunu belirtti.
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