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İnci Akü; mega yat, tekne ve yelkenlilerin sergilendiği 
CNR Avrasya Boat Show’da İnci Battery Gel (Jel) ürünü 
ile yerini aldı. CNR EXPO Yeşilköy'de 15-23 Şubat 2014 
tarihleri arasında düzenlenen fuar yedinci kez deniz 
tutkunlarını bir araya getirdi.

İnci Akü, dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan “CNR 
Avrasya Boat Show- Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve 
Aksesuarları Fuarı”nda yerini aldı. Sektörünün teknoloji ve ihracat 
lideri İnci Akü fuarda başta tekneler olmak üzere, karavanlarda, golf 
araçlarında, yer temizleme makinelerinde, tekerlekli sandalyelerde ve 
yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılabilen İnci Battery Gel (Jel) 
Serisini tanıttı.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan,
“400 firma, 1.000 markanın katıldığı fuarda teknelerde kullanılabilen
İnci Battery Gel (jel) serimizi ön plana çıkarttık. İnci Battery Gel (Jel) 
ürünleri, standart akülere göre 4 kata kadar daha yüksek derin deşarj 
oranına sahip ve yüksek çevrim ömürleri ile öne çıkıyor. Özel olarak 
tasarlanan tam kapalı, tam bakımsız, sızdırmaz sistemli aküler, iç 
mekanda da güvenle kullanım avantajı sağlıyor. Gel (Jel) serisi aynı 
zamanda özel kapak ve valf kontrollü buşon sistemi sayesinde 
bulunduğu ortamda havalandırmaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. 
Gelişmiş kimyasal yapısı ile hızlı şarj olabilme özelliğine ve kısa 
devrelere karşı hazırlıklı özel seperatörlere sahip olan gel (jel) aküler, 
özel buşonları ile üstün güvenlik sağlıyor” dedi.

İnci Akü took part with its İnci Battery Gel product at 
CNR Eurasia Boat Show, where mega yachts, boats and 
sailboats were exhibited. Held in CNR EXPO Yeşilköy 
from 15th to 23rd February 2014, the exhibition 
bunched the sea enthusiasts together for the seventh 
time.
İnci Akü took part in the “CNR Eurasia Boat Show- International 
Marine Vessels, Equipment and Accessories Exhibition”, the world’s 
second biggest boat and yacht exhibition. Technology and export 
leader of its sector, İnci Akü introduced at the exhibition its İnci 
Battery Gel Series, which may be used in boats, caravans, golf carts, 
floor cleaning machines, wheelchairs and renewable energy power 
plants.

Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate Communications 
Manager, stated:  “At the exhibition, which was attended by 400 
firms and 1,000 brands, we brought to the forefront our İnci Battery 
Gel series, which can be used in boats. İnci Battery Gel products have 
a deep discharge rate up to 4 times more and a higher cycle life than 
standard batteries. Specially designed full-closed, 
full-maintenance-free, leak-proof batteries provide advantage of 
safe use also indoors. Further, the Gel series is able to operate in its 
environment without a need for ventilation, thanks to its special lid 
and valve-regulated plug system. Rapidly chargeable due to their 
advanced chemical structure and with special separators prepared 
against short-circuits, Gel batteries provide excellent safety with 
their special plugs.”

İnci Battery Gel (Jel) Üstün Güvenlikli ve 
Hızlı Şarj Özellikleriyle Tekne Sahiplerine 
Boat Show’da Tanıtıldı

With Excellent Safety and Rapid Charge 
Features, İnci Battery Gel was introduced 
to Boat Owners at Boat Show

Türkiye akü sektörünün ihracat lideri İnci Akü, 
yurtdışında katıldığı fuarlarda enerji depolama 
alanında geliştirdiği çözümleri sunmaya devam 
ediyor. İnci Akü, 03-06 Mart 2014 tarihleri arasında 
Equip Auto Algeria Fuarı’nda ve 06-09 Mart 2014 
tarihleri arasında Autoshow Erbil’de rüzgâr gibi esti.

İnci Akü katıldığı tüm yurtdışı fuarlarda, sunduğu teknolojiyi 
uluslararası arenada anlatmaya devam ediyor. Cezayir’de 
düzenlenen toplam 9 ülkeden 322 kurumun katıldığı Equip Auto 
Algeria Fuarı’nda yerini alan İnci Akü’nün standına yoğun bir ilgi 
vardı. Cezayir, Türkiye, Fransa, Fas, Çin, Polonya, Tunus, Belçika, 
Almanya ve İsviçre’den katılımcıların olduğu fuar bu yıl sekizci 
kez düzenlendi. İnci Akü, Cezayir’deki Equip Auto Algeria 
Fuarı’nın hemen ardından 06-09 Mart 2014 tarihleri arasında ise 
Erbil Autoshow’da yerini aldı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen fuara 
toplam 12 ülkeden 5.000 ziyaretçi katıldı.
 
Katıldıkları fuarlarda İnci Akü standına gösterilen ilgiden ve 
fuarların geri dönüşlerinden memnun olduklarını ifade eden
İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, 

“Toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ını 80 ülkeye yaptığımız 
yurtdışı satışlarından elde ediyoruz. Ürünleriyle tüm dünyayı 
dolaşan bir şirket olarak fuarlara katılımı önemsiyoruz. Bu yıl 
toplam 12-15 arası fuara katılmayı hedefliyoruz.” dedi.

Export leader of Turkish battery sector İnci Akü, is 
carrying on presenting, at the international exhibitions, 
the solutions it has developed in energy storage. İnci 
Akü blew like the wind in Auto Algeria Exhibition from 
3rd to 6th March, 2014 as well as in Autoshow Erbil 
from 6th to 9th March, 2014.
İnci Akü is carrying on introducing the technology it o�ers, through 
all the international exhibitions it participates worldwide. Attended 
by 322 organizations from 9 countries, the Equip Auto Algeria 
Exhibition held in Algeria witnessed a great deal of attention 
attracted by the İnci Akü stand. The exhibition, attended by 
participants from Algeria, Turkey, France, Morocco, China, Poland, 
Tunisia, Belgium, Germany and Switzerland, was held for the eighth 
time this year. Immediately after the Equip Auto Algeria Exhibition 
in Algeria, İnci Akü took its place in Erbil Autoshow from 6th to 9th 
March, 2014. Held for the fifth time, the exhibition was attended by 
5000 visitors from 12 countries.

Expressing their content with the attention taken on to the  İnci Akü 
stand in exhibitions they have attended, as well as of the returns of 
the exhibitions, Damla Arkan, İnci Akü Marketing and Corporate 
Communications Manager, stated: “We obtain 60 per cent of our 
total sales revenue from our export sales to 80 countries. We, as a 
company globetrotting with its products, have a high opinion of 
participation in exhibitions. We are aiming at attending to 12 to 15 
exhibitions this year.”

Erbil ve Cezayir’de İnci Akü rüzgârı esti İnci Akü wind blew in Erbil and Algeria
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İnci Akü, Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat 
endüstrisinin en önemli fuarı olan WIN-World of 
Industry-İstanbul’da yerini aldı. 23 farklı ülkeden 
katılımcının yer aldığı fuarda İnci Battery Traksiyoner, 
Gel (Jel) Serisi, VRLA AGM ve Stasyoner aküleri tanıtıldı.
İnci Akü, 19-22 Mart 2014 tarihleri arasında, İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen WIN - World of Industry’de yerini 
aldı. İnci Battery Traksiyoner, Gel Serisi, VRLA AGM ve Stasyoner 
akülerini tanıtan İnci Akü’nün standında uluslararası pazarlardan 
ziyaretçilerle bilgi alışverişi yapıldı.

“Uzun ömürlü akü sloganıyla yola çıkan İnci Akü, enerji depolamada 
uzun ömürlü hızlı çözümler sunmak için çalışan bir teknoloji şirketidir” 
diyen İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, 
fuar ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Ulusal ve uluslararası arenada 
en önemli fuarlardan biri olan WIN’de katılımcılara “İnci Battery 
Traksiyoner aküler, uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede 
şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetiyle, elektrik enerjisiyle 
çalışan araçlar için en uygun çözümü sunuyor. İnci Battery traksiyoner 
aküler, elektrik enerjisiyle çalışan araçların yanı sıra; forkliftler, taşıma 
bantları ve temizlik makinelerinde de kullanılıyor. İnci Battery Gel 
Serisi akülerimiz teknelerde, karavanlarda,    golf araçlarında, solar ve 
benzeri yüksek enerji gereksinimi duyulan uygulamalarda kullanılmak 
üzere özel tasarlanmış jel elektrolit yapısı sayesinde yüksek 
performans sağlıyor. Telekomünikasyon, kesintisiz güç kaynakları ve 
yenilenebilir enerji gibi, kısa sürede yüksek akım gerektiren yük 
profillerine sahip sistemlerde kullanılmak üzere ise derin deşarja ve 
yüksek çevrim sayısına sahip İnci Battery VRLA AGM aküleri 
geliştirdik. İnci Battery Stasyoner aküler, ani güç kesintilerinin sebep 
olabileceği duruşları engellemek için kullanılan kesintisiz güç 
sistemlerinde, enerji kaynağı olarak hazırda duran ve gerektiği an 
devreye girerek kesintiyi sisteme hissettirmeyecek şekilde özel dizayn 
edildi. Minimum bakım ve düşük enerji maliyeti özellikleri sayesinde, 
telefon santrallerinde, kesintisiz güç sistemlerinde, kontrol 
panellerinin sinyalizasyon işlemlerinde, alarm ve güvenlik 
sistemlerinde, güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji 
kaynaklarında yaygın olarak kullanılıyor” dedi.

İnci Akü took part in WIN-World of Industry-Istanbul, 
the most important exhibition for the manufacture 
industry of the Turkey and Eurasia region. Attended 
by participants from 23 di�erent countries, the 
exhibition featured İnci Battery Tractionary, Gel 
Series, VRLA AGM and Stationary batteries.
İnci Akü took part in WIN - World of Industry, which was held 
from 19th to 22nd March, 2014 in Istanbul Tüyap Exhibition and 
Congress Centre. Notes were compared with the visitors from 
international markets at the stand of İnci Akü, where İnci Battery 
Tractionary, Gel Series, VRLA AGM and Stationary batteries were 
introduced.

“Setting o� the road with the slogan: ‘Lifelong Energy’, İnci Akü is 
a technology company working in order to o�er long-lasting rapid 
solutions in energy storage” said  Damla Arkan, İnci Akü 
Marketing and Corporate Communications Manager, in her remark 
on the exhibition, and went on: “at WIN, one of the most 
important exhibitions through the national and international 
arenas, participants are o�ered İnci Battery Tractionary batteries 
since they provide the most proper solution for vehicles operating 
on electrical energy, with their long service lives, reliable uses, 
short charging times and lower energy costs.

İnci Battery Tractionary batteries are used in vehicles operating on 
electrical energy, as well as forklifts, conveyor belts and cleaning 
machines. Our İnci Battery Gel Series batteries provide high 
performance, thanks to its gel electrolyte structure designed 
specifically for use in boats, caravans, golf carts, solar and similar 
high  energy requiring applications. And we developed the İnci 
Battery VRLA AGM batteries featuring deep discharge and high 
cycle life, for use in systems with load profiles requiring high 
current in short time, such as telecommunication, uninterrupted 
power supplies and renewable energy systems. İnci Battery 
Stationary batteries have been designed for use in uninterrupted 
power supply systems used for preventing the stops which might 
be caused by sudden power shortages, in a special design to stand 
by as an energy source and activate when needed, in a way that 
the system shall not feel the shortage. Thanks to their minimum 
maintenance requirement and low energy cost, they are widely 
used in telephone exchanges, uninterrupted power supply 
systems, signalization processes of control panels, alarm and 
security systems, and alternative energy sources such as solar 
energy or wind energy.” 

İnci Battery, İstanbul WIN fuarında 
tanıtıldı

İnci Battery was introduced at Istanbul 
WIN Exhibition 

Bu sene 30. kuruluş yılını kutlayan İnci Akü, 
Automechanika İstanbul’da AGM Serisi’nin 
lansmanını gerçekleştirdi.

Bu sene 30. kuruluş yılını kutlayan İnci Akü,
10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen Automechanika 
İstanbul’da AGM serisinin lansmanını gerçekleştirdi. 1.475 
katılımcının, 44 bin 469 ziyaretçi ile buluştuğu fuarda, İnci 
Akü’nün yeni serisi tanıtıldı.

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Damla Arkan, “Türkiye ile birlikte Avrupa ve Ortadoğu gibi 
birçok pazar için de önemli etkinliklerden biri olan 
Automechanika İstanbul’da bu yıl da yerimizi aldık. Otomotiv 
yan sanayi alanında faaliyet gösteren binlerce profesyonel bu 
fuarda bir araya geldi. Biz de bu önemli organizasyona katılım 
göstererek 30.yılımızı, İnci Akü     AGM serimizin lansmanı ile 
taçlandırdık” dedi.

İnci Akü AGM Serisi, performansı ile öne çıktı!
İnci Akü Start-Stop AGM’in, yüksek elektriksel donanım ve geri 
kazanım frenleme sistemine sahip start-stop araçlara özel 
olarak tasarlandığını ifade eden Damla Arkan, “Yeni nesil 
araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, 
sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve 
benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek enerji 
gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan
İnci Akü Start-Stop AGM, standart akülere göre
3,5 kat daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş 
basma kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip. İnci Akü 
Start-Stop AGM akülerimiz elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlıyor” 
dedi.

İnci Akü, celebrating its 30th foundation anniversary 
this year, launched its AGM Series at Automechanika 
Istanbul.

İnci Akü, celebrating its 30th foundation anniversary this year, 
launched its AGM Series at Automechanika Istanbul held from 
10th to 13th April, 2014. At the exhibition where 1,475 participants 
met 44 thousand 469 visitors, İnci Akü’s new series was 
introduced. 

İnci Akü Marketing and Corporate Communications Manager 
Damla Arkan said: “We took part this year again in 
Automechanika Istanbul, one of the important events for Turkey 
as well as European and Middle East markets. Thousands of 
professionals operating in the automotive sub-industry came 
together in this exhibition. We participated in this significant 
event, crowning our 30th year with the launch of our İnci Akü 
AGM series.”

 

İnci Akü AGM Series came to the forefront with its performance! 
Expressing that İnci Akü Start-Stop AGM has been designed 
specifically for start-stop vehicles with high electrical equipment 
and recovery braking system, Damla Arkan went on: “Optimally 
meeting the new generation vehicles’ high energy requirements 
due to improved heating, electronic entertainment, driver support- 
aid systems, interior and exterior lighting and similar equipment, 
İnci Akü Start-Stop AGM Series which feature 3.5 times more 
cycle life, %30 more starting capacity and a faster charge 
acceptance, in comparison to standard batteries, ensure 
maximum leak proof, thanks to special absorbed glass mat 
separators .”

İnci Akü ‘Automechanika İstanbul’da           
AGM Serisi’nin lansmanını gerçekleştirdi

İnci Akü launched the AGM Series at 
‘Automechanika’ Istanbul
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İnci Akü, Kenya’nın başkenti Nairobi’de bu yıl 17.'si 
düzenlenen Auto Expo Afrika Fuarı’na katıldı. 27-29 
Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşen fuara İnci Akü, 
Ağır Vasıta, Asia ve Gel (Jel) serisi akülerin ön plana 
çıktığı bir ürün yelpazesiyle katıldı. 

2014’te 30. kuruluş yılını kutlayan  İnci Akü, bu yıl on yedincisi 
düzenlenen Auto Expo Afrika Fuarı’nda yerini aldı. İnci Akü, 
fuarda Kapalı Sistem Ağır Vasıta Serisini oluşturan Super Heavy 
Duty, Formul A Heavy Duty ve Super A Heavy Duty ürünlerini 
ziyaretçilere sundu.
27-29 Nisan 2014 tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de 
gerçekleşen fuarda otomotiv sektörüne ait yedek parçalar, aküler, 
yağlayıcı maddeler, rulman yataklar gibi ürünler sergilendi. Auto 
Expo Afrika Fuarı’nda kamyon, otobüs, tır gibi ağır vasıta araçlar 
için yedek parça, ekipman, bileşen ve aksesuarlar da görücüye 
çıktı.

Afrika’da son yıllarda yedek parça ithalatında yüzde 30’a ulaşan 
dikkat çekici bir artış var!

İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan,
“Fuar ziyaretçilerine ağır vasıtalarda kullanılmak üzere, uzun 
ömürlü, dayanıklılığı yüksek, ekstra performanslı Ağır Vasıta, Asia 
ve Gel (Jel) serisi akülerimizi tanıttık. Afrika’da son yıllarda yedek 
parça ithalatında yüzde 30’a ulaşan dikkat çekici bir artış 
gözleniyor. Kenya, Orta ve Doğu Afrika’nın finans ve ulaşım 
merkezi olarak biliniyor. Kenya’da düzenlenen Auto Expo 
Afrika’ya ilgi her yıl daha çok artarken, bu bölge küresel oto yedek 
parça ihracatçıları için son derece çekici bir alan olmaya devam 
ediyor. Bu fuar, İnci Akü olarak önem verdiğimiz fuarlardan biriydi 
ve oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştık” dedi.

İnci Akü participated in the 17th Auto Expo Africa 
Exhibition, which was held from 27th to 29th April 
2014 in Nairobi, capital city of Kenya. İnci Akü 
attended the exhibition with a product range 
predominated by Heavy Duty, Asia and Gel Series 
batteries. 

Celebrating its 30th foundation anniversary in 2014, İnci Akü 
attended the 17th Auto Expo Africa Exhibition. İnci Akü 
exhibited its Heavy Duty, Asia and Gel series products at the 
exhibition which was held from 27th to 29th April 2014 in 
Nairobi, capital city of Kenya. Exhibition was on products such 
as automotive spare parts, batteries, lubricants and roller 
bearings were exhibited. Also, spare parts, equipment, 
components and accessories for heavy vehicles such as lorry, 
bus, and trailer truck made debut at the Auto Expo Africa 
Exhibition.

There is a notable %30 increase in spare part imports in Africa 
in recent years!

İnci Akü Marketing and Corporate Communications Manager 
Damla Arkan stated: “We introduced our long-lasting, 
high-durability and extra performance Closed System Heavy 
Vehicle Series batteries, which are intended for use in heavy 
vehicles, to the exhibition visitors. A notable increase up to 30% 
is observed in recent years in the spare part import of Africa. 
Kenya is known as the finance and transportation centre of 
Middle and East Africa. While the Auto Expo Africa held in 
Kenya attracts more and more attention each year, this region 
carries on being quite an attractive area for global spare part 
exporters. This was one of the exhibitions we, as İnci Akü, 
consider important, and we encountered quite intense visitor 
interest.”

İnci Akü Auto Expo Afrika Fuarında 
Ürünleriyle Öne Çıktı

İnci Akü Outshined with its Products at Auto 
Expo Africa Exhibition

İnci Akü, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 
intralojistik ticari fuarı CeMAT Hannover’a katıldı.
19-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen fuarda
İnci Akü, endüstriyel akü grubunu oluşturan İnci 
Battery markalı Traksiyoner, Stasyoner, VRLA AGM ve 
Gel aküleriyle yer aldı.

Akü sektörünün ihracat lideri İnci Akü, birçok farklı kıta ve ülkede 
katıldığı büyük fuarlara CeMAT Hannover fuarı katılımı ile bir 
yenisini daha ekledi. 19-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya’nın 
Hannover kentinde gerçekleşen dünyanın en büyük ve önemli 
intralojistik ticari fuarı CEMAT Hannover'da, 1 milyon metrekarelik 
alan üzerinde 27 hol ve yaklaşık 500 bin metrekarelik sergi alanı 
bulunuyor. Bu yıl 40 ülkeden 1000 katılımcının yer aldığı fuarda, 
33 metrekarelik alanıyla yer alan İnci Akü, endüstriyel akü ürün 
gruplarını ziyaretçileriyle buluşturdu. İnci Battery markalı 
Traksiyoner, Stasyoner, VRLA AGM ve Gel aküler ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü.

İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Fuar 
ziyaretçilerine endüstriyel akü gruplarımızı tanıttık. Uzun ömürlü, 
yüksek kaliteli İnci Battery Traksiyoner akülerimiz, yüksek 
güvenlik donanımına sahip İnci Battery Stasyoner akülerimiz ve 
özellikle yenilenebilir enerji sistemleri için dikkat çeken İnci 
Battery Gel akülerimiz büyük ilgi gördü. “Dünyanın ilk 10 akü 
üreticisi arasında yer alma” vizyonumuz doğrultusunda 
uluslararası pazarlarda faaliyetlerimize hız verdik. Özellikle ilgi 
gösterdiğimiz, Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan CeMAT 
Hannover Fuarı’na katılımımız ile ziyaretçilerimizden aynı önemi 
ve ilgiyi almak bizi çok mutlu etti.” şeklinde ifade etti.

İnci Akü attended the intra-logistics trade exhibition 
CeMAT Hannover, which was held in Hannover, Germany 
from 19th to 23rd May, 2014. İnci Akü took part in the 
exhibition with the İnci Battery branded Tractionary, 
Stationary, VRLA AGM and Gel batteries, which compose 
the industrial battery group.

Export leader of the battery sector, İnci Akü added CeMAT Hannover 
Exhibition to the big exhibitions it participates in many di�erent 
continents and countries. The world’ greatest and most important 
intra-logistics trade exhibition CeMAT Hannover, which was held from 
19th to 23rd May, 2014 in Hannover, Germany, features 27 halls and an 
exhibition area of about 500 thousand square metres over a total area 
of 1 million square metres. İnci Akü attended the exhibition, which 
was attended this year by 1000 participants from 40 countries, with 
its 33 square metres area, and introduced its industrial battery groups 
to visitors.  İnci Battery branded Tractionary, Stationary, VRLA AGM 
and Gel batteries attracted great interest of the visitors.

Kadir Kaymakçı, İnci Akü Deputy General Manager, stated:
“We introduced our industrial battery groups to the exhibition visitors. 
Our long-lasting and high-quality İnci Battery Tractionary batteries, 
high-safety İnci Battery Stationary batteries and our İnci Battery Gel 
batteries, which stand out particularly for renewable energy systems, 
attracted a great deal of attention. We speeded up our activities 
throughout the international markets, in direction with our vision of 
“being among the top 10 battery producers of the world”. We are very 
happy to have received the same attention and interest with our 
participation in CeMAT Hannover Exhibition, one of the most 
important exhibitions in the world, which we especially attach 
importance to.” 

İnci Akü dünyanın en büyük 
fuarlarından CeMAT Hannover’da!

İnci Akü at CeMAT Hannover, one of the 
greatest exhibitions of the world!
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü, Automechanika 
Dubai 2014’de yerini aldı. 3-5 Haziran 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen Fuar’da İnci 
Akü, starter ürün gruplarından Kapalı Sistem 
Ağır Vasıta Formul A Heavy Duty, NanoGold 
Start-Stop EFB ve Start-Stop AGM akülerini 
tanıttı.
İnci Akü, 3-5 Haziran 2014 tarihleri arasında organize 
edilen Automechanika Dubai Fuarı’na katıldı. Otomobil 
yedek parça, otomobil aksesuarları, otomotiv 
donanımları, lastik gibi ürünlerin sergilendiği, otomotiv 
yan sanayisinde faaliyet gösteren birçok firmayı ağırlayan 
Automechanika Dubai Fuarı’nı 25 bin kişi ziyaret etti.

Fuarda starter ürün gruplarından özellikle Kapalı Sistem 
Ağır Vasıta serisine dâhil olan yüksek dayanımlı Formul A 
Heavy Duty akülerin yanı sıra, İnci Akü’nün üst segment 
ve standart start-stop araçlar için özel olarak tasarladığı 
NanoGold Start-Stop EFB ürünü ziyaretçilere sunuldu. 
Fuar ziyaretçilerinin ilgisine sunulan bir diğer ürün ise 
yüksek elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme 
sistemine sahip start-stop araçlara özel olarak tasarlanan 
İnci Akü Start-Stop AGM oldu. Yeni nesil araçlarda 
kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü 
destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve 
benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek 
enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci 
Akü Start-Stop AGM, standart akülere göre 3,5 kat daha 
fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş basma 
kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip. İnci Akü 
Start-Stop AGM aküler, elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık 
sağlıyor.

İnci Akü’nün Automechanika Dubai Fuarı’nda yer 
almasına ilişkin değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel 
Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Otomotiv yan 
sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan, 59 ülkeden 
1600’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşen 
Automechanika Dubai Fuarı’nda starter ürün gruplarımızı 
tanıttık. 4 kıtada 80 ülkeye ihracat yapan ve sektörün 
ihracat liderliği bayrağını taşıyan bir firma olarak İnci 
Akü’yü global marka olma yolunda dünyanın dört bir 
yanında tüketicilerle buluşturmak ve bu platformlarda 
büyük ilgiyle karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Export leader of its sector, İnci Akü took part in 
Automechanika Dubai 2014. Held from 3th to 5th
June 2014, the Exhibition enabled İnci Akü to 
introduce Sealed Maintenance Free Formul A 
Heavy Duty, NanoGold Start-Stop EFB and 
Start-Stop AGM batteries, of the starter product 
groups.

İnci Akü participated in the Automechanika Dubai 
Exhibition held from 3th to 5th June 2014. Attended by a 
great number of firms operating in the 
automotive sub-industry, the Automechanika Dubai 
Exhibition was visited by 25,000 people and exhibited 
products such as automobile spare parts, automobile 
accessories, automotive equipment, and tires.

At the exhibition, the high endurance Sealed
Maintenance Free Formul A Heavy Duty batteries, as well 
as the NanoGold Start-Stop EFB product, which is designed 
specifically for top segment and standard start-stop 
vehicles, were presented to the visitors. Another product 
presented was İnci Akü Start-Stop AGM, which has been 
designed specifically for start-stop vehicles with high 
electrical equipment and recovery braking system. 
Optimally meeting the new generation vehicles’ high 
energy requirements due to improved heating, electronic 
entertainment, driver support- aid systems, interior and 
exterior lighting and similar equipment, İnci Akü Start-Stop 
AGM Series which we place high importance to, feature 
3.5 times more cycle life, %30 more starting capacity and a 
faster charge acceptance, in comparison to standard 
batteries, ensure maximum leak proof, thanks to its special 
absorbed glass matt separators .”

Making a remark on İnci Akü’s participation in the 
Automechanika Dubai Exhibition, Kadir Kaymakçı, İnci Akü 
Deputy General Manager stated: “We introduced our 
starter group products at the Automechanika Dubai 
Exhibition, one of the important meeting points of the 
automotive sub-industry, which was attended by more 
than 1600 participants from 59 countries. We, as a firm 
holding the flag of export leadership in its sector thanks to 
its export to 80 countries in 4 continents, are happy to 
make İnci Akü meet consumers all around the world on the 
course of becoming a global brand, and to be welcomed 
with a great interest through such platforms.”

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü 
Automechanika Dubai Fuarı’nda!

İnci Akü, export leader of its sector is at 
Automechanika Dubai Exhibition!
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İnci Akü, 4-6 Haziran 2014 
tarihlerinde, Almanya’nın Münih 
kentinde gerçekleşen Intersolar 
Avrupa Fuarı’na katıldı. Güneş 
Enerji Teknolojileri alanında 
düzenlenen fuarda İnci Akü, 
yenilenebilir enerji ve kesintisiz güç 
kaynakları için ürettiği İnci Battery 
Gel Serisi ve İnci Battery Stasyoner 
aküleriyle yer aldı. 

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, birçok 
farklı kıta ve ülkede katıldığı fuarlara bu kez 
dünyanın en büyük Güneş Enerji Teknolojileri 
Fuarı Intersolar Avrupa Fuarı’nı ekledi. Fuar 
4-6 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Almanya’nın Münih kentinde düzenlendi.
90 bin metrekare alanda, 1.000’den fazla 
katılımcıyla gerçekleşen fuar, yaklaşık 50 bin 
kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda,
26 metrekarelik alanıyla yer alan İnci Akü, 
yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan 
İnci Battery Gel Serisi ve İnci Battery
Stasyoner akülerini tanıttı.

Güneş enerjisi ve teknolojileri konusunda 
dünyanın en geniş kapsamlı ve büyük fuarı 
olan Intersolar’da fotovoltaikler, Güneş’ten 
enerji üreten teknolojiler, enerji depolama 
sistemleri ve termal güneş enerji teknolojisi 
konularına odaklanıldı. Özel tasarlanmış jel 
elektrolit yapısı ile kısa sürede şarj olan 
yüksek performanslı İnci Battery Gel Serisi, 
fuarda büyük ilgi gördü. Yine İnci Battery 
Stasyoner aküler de ani güç kesintilerinin 
yaratacağı sorunlara karşı özel tasarlanmış 
yapısıyla ziyaretçilerden tam not aldı.
 
İnci Akü’nün Intersolar Avrupa Fuarı’nda yer 
almasına ilişkin değerlendirmede bulunan         
İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Damla Arkan, “Geleceğin en önemli 
enerji kaynağı olan yenilenebilir güneş enerjisi 
için Münih’teki Intersolar Avrupa Fuarı’nda 
sergilediğimiz özel olarak tasarlanmış
İnci Battery Gel Serimiz ve İnci Battery 
Stasyoner akülerimiz ziyaretçilerden büyük 
beğeni topladı. İnci Akü’yü global bir marka 
olma yolunda dünyanın dört bir yanında 
tüketicilerle buluşturmak ve büyük bir ilgiyle 
karşılanmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz.” 
dedi.

İnci Akü, Güneş Enerji 
Teknolojileri Fuarı 
Intersolar Avrupa 
Fuarı’nda yer aldı!

İnci Akü participated in the Intersolar 
Europe Exhibition held in Munich, 

Germany from 4th to 6th June 2014. 
İnci Akü took part in the exhibition, 

which was organized in the field of 
Solar Energy Technologies, with the 

İnci Battery Gel Series and İnci Battery 
Stationary batteries which it produces 

for renewable energy and 
uninterrupted power supplies.

Export leader of its sector, İnci Akü 
participated in Intersolar Europe, world’s 

biggest Solar Energy Technologies Exhibition, 
adding one more exhibit among many others 
it has participated in various continents and 

countries. The exhibition was held in Munich, 
Germany from 4th to 6th June 2014. 

Organized on an area of 90 thousand square 
meters with over 1,000 participants, the 
exhibition was visited by approximately
50 thousand people. Taking part in the 

exhibition with its area of 26 square metres, 
İnci Akü introduced its İnci Battery Gel Series 

and İnci Battery Stationary batteries, which 
are used in renewable energy systems.

The world’s most comprehensive and largest 
scale exhibition on solar energy and 

technologies, Intersolar focused on the topics 
of photovoltaics, technologies producing 

energy from the sun, energy storage systems 
and thermal solar energy technologies. The 

high-performance İnci Battery Gel Series, 
which is charged in a short span of time 

thanks to its specially designed gel electrolyte 
construction, attracted a great deal of 

attention during the exhibition. Also, the
İnci Battery Stationary batteries got full marks 

from visitors, due to its construction specially 
designed against problems which may arise 

from sudden power shortages. 
 

Making a remark on İnci Akü participation in 
the Intersolar Europe Exhibition, Damla Arkan, 

İnci Akü Marketing and Corporate 
Communications Manager stated:

“Our specially designed İnci Battery Gel Series 
and İnci Battery Stationary batteries, which 

we have exhibited at the Intersolar Europe 
Exhibition in Munich for renewable solar 

energy, namely, the most important energy 
source of the future, won great recognition of 

the visitors. We are happy to bring İnci Akü 
together with consumers all around the world 

and be welcomed with a considerable interest, 
on the path of becoming a global brand.”

İnci Akü took part in the 
Solar Energy Technologies 

Exhibition Intersolar 
Europe!



Dört kıtada 80 ülkeye ihracat yapan ve sektörün 
ihracat liderliğini sürdüren İnci Akü, Automechanika 
Frankfurt 2014 Fuarı’nda yerini aldı.  İnci Akü, 16-20 
Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fuar’da, 
Start-Stop serisi ürünlerinden NanoGold EFB ve yeni 
AGM Serisi’ni tanıttı.

Sektörün ihracat lideri olan, ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e çıkaran 
İnci Akü, 16-20 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen 
Automechanika Frankfurt Fuarı’na katıldı. Otomotiv sektörünün en 
güçlü bölgelerinden biri olan Almanya’nın Frankfurt kentinde 
düzenlenen fuarda; yedek parça, otomobil aksesuarları, otomotiv 
donanımları gibi çok sayıda ürün ve hizmet sergilendi. İnci Akü 
ürünlerinin sergilendiği standda, otomotiv yan sanayisinde faaliyet 
gösteren birçok firma yetkilileri, görüş alışverişinde bulundu.

İnci Akü’nün üst segment ve standart Start-Stop araçlar için özel 
olarak tasarladığı NanoGold Start-Stop EFB ürünü ziyaretçilere 
sunuldu. Fuar ziyaretçilerinin ilgisine sunulan bir diğer ürün ise yüksek 
elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme sistemine sahip 
Start-Stop araçlara özel olarak tasarlanan İnci Akü Start-Stop AGM 
Serisi oldu. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, 
elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış 
aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek 
enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci Akü
Start-Stop AGM Serisi, standart akülere göre 3,5 kat daha fazla çevrim 
ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş basma kapasitesine ve hızlı şarj 
kabulüne sahip.

İnci Akü’nün Automechanika Frankfurt Fuarı’nda yer almasına ilişkin 
değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, 
“Otomotiv yan sanayisinin önemli buluşmalarından biri olan 
Automechanika Frankfurt Fuarı’nda, Start-Stop araçlar için 
geliştirdiğimiz NanoGold EFB ve yeni AGM Serimiz başta olmak üzere, 
tüm starter ürün gruplarımızı, otomotiv yan sanayiinin önemli 
firmalarına tanıttık. 80 ülkeye yaptığımız ihracat ile sektörün ihracat 
lideri olarak, İnci Akü’yü global marka olma yolunda dünyanın dört bir 
yanında müşterilerimizle buluşturmak ve bu platformlarda büyük 
ilgiyle karşılaşmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

İnci Akü’nün yeni AGM Serisi, 
Automechanika Frankfurt Fuarı’nda 
uluslararası firmalarla buluştu.

Exporting to 80 countries in four continents and holding 
the export leadership of its sector, İnci Akü took part in 
Automechanika Frankfurt 2014 Exhibition.  During the 
Exhibition, which was held from 16th to 20th September 
2014, İnci Akü introduced NanoGold EFB, of the 
Start-Stop series products, as well as the new AGM 
Series.

Increasing the number of export destinations to 80 countries, 
export leader of its sector, İnci Akü participated in the 
Automechanika Frankfurt Exhibition, which was organized from 
16th to 20th September 2014. Held in Frankfurt, Germany, one of 
the strongest regions of the automotive sector, the exhibition 
featured a great number of products and services such as spare 
parts, automobile accessories, and automotive equipment. 
O�cials of many firms operating in the automotive sub-sector 
compared notes at the stand where İnci Akü products were 
exhibited.

The NanoGold Start-Stop EFB product, which İnci Akü has specially 
designed for the top-segment and standard Start-Stop vehicles, 
was introduced to visitors. Another product o�ered for the interest 
of exhibition visitors was the İnci Akü Start-Stop AGM Series, 
which has been designed specifically for Start-Stop vehicles with 
high electrical equipment and regenerative brake system. 
Optimally meeting the new generation vehicles’ high energy 
requirements due to improved heating, electronic entertainment, 
driver support- aid systems, interior and exterior lighting and 
similar equipment, İnci Akü Start-Stop AGM Series features 3.5 
times more life cycle, %30 more starting capacity and a faster 
charge acceptance, in comparison to standard batteries.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, making a remark on 
participation of İnci Akü in Automechanika Frankfurt Exhibition, 
stated: “At Automechanika Frankfurt Exhibition, one of the 
important meeting points of the automotive sub-sector, we 
introduced our all starter product groups, principally the NanoGold 
EFB which we developed for Start-Stop vehicles and our new AGM 
series, to the important firms of the automotive sub-sector. As the 
export leader of the sector with our export to 80 countries, we are 
proud to introduce İnci Akü to our customers worldwide and to be 
welcomed with considerable interest in these platforms, on the 
path of becoming a global brand.”

İnci Akü’s new AGM Series met with 
international companies at 
Automechanika Frankfurt Exhibition. 
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Sektörün ihracat lideri İnci Akü, bu yıl 18.’si 
düzenlenen Uluslararası MIMS Powered By 
Automechanika Moscow 2014 fuarında yerini aldı. 
25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Moskova’da 
düzenlenen ve yaklaşık 50 ülkeden 1.650’ye yakın 
kurumun katıldığı fuarda İnci Akü, tüm starter grup 
ürünlerini tanıttı. İnci Akü’nün özellikle Start-Stop 
AGM Serisi ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sektörün ihracat lideri İnci Akü, bu yıl 25-28 Ağustos 2014 
tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası MIMS Powered 
By Automechanika Moscow 2014 fuarında yerini aldı. Her yıl 
daha da gelişip büyüyen ve sektörünün en büyük fuarlarından 
biri olan Automechanika Moscow fuarına bu yıl yaklaşık
50 ülkeden 1.650’ye yakın kurum katıldı. Yaklaşık 32.000 
ziyaretçinin bulunduğu fuarda İnci Akü tüm starter grup 
ürünlerini tanıttı. İnci Akü’nün özellikle Start Stop AGM Serisi 
ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

“Otomotiv ve otomotiv yan sanayinin önemli temsilcilerinin 
katıldığı fuarda bu yıl da yerimizi aldık” diyen İnci Akü
Genel Müdürü Cihan Elbirlik, “Dört kıtada 80 ülkeye 
gerçekleştirdiğimiz ihracat ile sektörümüzün ihracat lideriyiz. 
Rusya önem verdiğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Fuarlar 
bize yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunuyor; ihracat 
vizyonumuza ve liderliğimize katkıda bulunuyor. Buradaki 
standımızda tüm starter grup ürünlerimizi tanıttık. Özellikle 
İnci Akü Start Stop AGM Serisi ürünlerimizin beğeni toplaması 
bizi çok mutlu etti. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş 
ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç 
ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç 
duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde 
karşılayan İnci Akü Start-Stop AGM serimiz bizim çok önem 
verdiğimiz bir ürün grubu konumunda. Standart akülere göre 
3,5 kat daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş 
basma kapasitesine ve hızlı şarj kabulüne sahip İnci Akü 
Start-Stop AGM Serisi akülerimiz, elyaf bazlı özel seperatörlere 
emdirilmiş asit sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlıyor.” 
dedi.

Export leader of the sector, İnci Akü took part in the 
18th International MIMS Powered By Automechanika 
Moscow 2014 Exhibition. Held from 25th to 28th 
August, 2014 in Moscow, the exhibition was attended 
by nearly 1, 650 organizations from about 50 countries, 
where İnci Akü introduced its entire starter group 
products. Especially the Start-Stop AGM Series 
products of İnci Akü were acclaimed by visitors.

Export leader of the sector, İnci Akü took part in the 18th 
International MIMS Powered By Automechanika Moscow 2014 
Exhibition, which was held from 25th to 28th August 2014. 
Growing more and more each year and becoming one of the 
greatest exhibitions of its sector, Automechanika Moscow 
exhibition was attended by nearly 1, 650 organizations from 
about 50 countries. İnci Akü introduced its entire starter group 
products in the exhibition which was visited by about 32,000 
visitors. Especially the Start-Stop AGM Series products of İnci 
Akü were acclaimed by visitors.

Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, stated: “We took part 
again this year in the exhibition, which was attended by impor-
tant representatives of the automotive and automotive sub 
industries,” went on: “We are the export leader of our sector, with 
our export to 80 countries in four continents. Russia is among 
markets we place importance to. Exhibitions provide us with 
significant opportunities for new collaborations, and contribute 
to our export vision and leadership. At our stand here, we 
introduced our entire starter group products. It made us 
especially happy that our İnci Akü Start Stop AGM Series 
products were acclaimed. Optimally meeting the new generation 
vehicles’ high energy requirements due to improved heating, 
electronic entertainment, driver support- aid systems, interior 
and exterior lighting and similar equipment, İnci Akü Start-Stop 
AGM Series is a product group which we place high importance 
to. Featuring 3.5 times more cycle life, %30 more starting 
capacity and a faster charge acceptance, in comparison to 
standard batteries, our İnci Akü Start-Stop AGM Series batteries 
ensure maximum leak proof, thanks to special its absorbed glass 
mat seperators.”

İnci Akü Moskova’da Starter Grup 
Ürünlerini Tanıttı.

İnci Akü Introduced Starter Product 
Range in Moscow.
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