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Mitsubishi Electric’in interaktif robot projesi “Threebots”
Cannes’da Gümüş Aslan ödülü aldı

Üç Robota Bir Aslan
Otomasyon ve ileri robot teknolojileri alanında dünyanın öncü markalarından
Mitsubishi Electric’in “Threebots” (Üç Robot) isimli interaktif robotik projesi,
64’üncü Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde Gümüş Aslan ödülüne
layık görüldü. Üç Mitsubishi Electric robotuna entegre edilen monitörlerde
sergilenen eşzamanlı animasyonlardan, teknik olarak zorlu bir koreografiden ve
koordinasyon açısından etkileyici bir gösteriden oluşan proje, 2016 yılında “Red
Dot: Grand Prix“ ödülünü de kazanmıştı.
Mitsubishi Electric’in “Threebots” (Üç Robot) isimli
interaktif robotik projesi, dünya genelindeki başarılı
kreatif çalışmaların, iletişim sektörünün önde gelen
isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildiği
64’üncü Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık
Festivali’nde Gümüş Aslan ödülünü aldı. Reklam
ve iletişim sektörünün en prestijli ve saygın
ödüllerinden Aslan, yaratıcılığı ile ön plana çıkan
kreatif çalışmalara veriliyor. Almanya’nın Ratingen
şehrindeki Mitsubishi Electric binasında hayata
geçirildiği günden bu yana çok sayıda ödül alan
“Threebots” projesi, Kasım 2016’da “Red Dot:
Grand Prix“ ödülüne de layık görülmüştü.

İnteraktif konseptiyle uluslararası jürinin beğenisini kazanan “Threebots” projesi, üç
Mitsubishi Electric robotuna entegre edilen monitörlerde sergilenen eşzamanlı
animasyonlardan oluşuyor. Aralıksız olarak devam eden mükemmel koordinasyonlu
gösteride, teknik olarak zorlu bir koreografi sunuluyor.
Robotlara özel koreografi
Mitsubishi Electric’in Köln’de faaliyet gösteren Marka
İletişimi Ajansı Elastique tarafından geliştirilen proje
hakkında konuşan Mitsubishi Electric Almanya Başkanı
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teknolojisinde ulaştığımız son noktanın yanı sıra diğer
ürün serilerimizi de büyük bir canlılıkla gözler önüne
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ötesine geçmek için robotlara özel bir koreografi hazırladık
ve gösteriyi asıl etkileyici kılan noktanın da bu koreografi
olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Projede hem robotların hem de “Threebots”u çalıştıran monitörler, servo-motorlar,
kontrolörler ve kontrol teknolojisi gibi robot uygulamasında kullanılan parçaların yüzde
90’ının Mitsubishi Electric’in geliştirdiği ürün ve çözümlerden oluşması projeyi ayrıca
dikkat çekici kılıyor.
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www.youtube.com/watch?v=hQhvlkM0dYE
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve
bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi,
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric,
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko
Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle
zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar
USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri
robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sitemleri ile görsel veri
sistemlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, güç

kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve
yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric,
uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan
2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa
fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; otomotiv, gıda, paketleme, metal ve PVC işleme
makineleri gibi çeşitli alanlarda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik,
esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan yeni endüstri
evresine
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