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AirTies Amsterdam’dan Ödülle Döndü
AirTies, dünyanın en hızlı Kablosuz Video Erişim Köprüsü Air 4820 modem ile
Uluslararası Kablo ve Uydu Ödülleri’nde “Best Customer Premise Technology” (En İyi
Tüketici Ev İçi Teknolojisi) ödülüne layık görüldü.

Kablosuz yaşamın dünya oyuncusu AirTies, Amsterdam’da düzenlenen Uluslararası Kablo
ve Uydu Ödülleri’nde (CSI Awards) 802.11ac teknolojisine sahip yeni ürünü Air 4820 ile en
iyi tüketici teknolojilerine verilen “Best Customer Premise Technology” ödülüne layık görüldü.
12 – 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Yayıncılık Kongresi’nde (IBC
2014International
Broadcasting
Convention)
dağıtılan
ödüller,
sektör
profesyonellerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi.
Evde video aktarımını kablosuz olarak yapabilmenin en kolay çözümünü sunan dünyanın en
hızlı Kablosuz Video Erişim Köprüsü AirTies Air 4820, aldığı ödülle başarısını pekiştirdi.
Ayrıca, aynı anda 10 cihaza kadar yüksek çözünürlüklü (High Definition - HD) video aktarımı
yapabilen Air 4820, evin her yerinde interneti aynı hızda kullanma imkanı sunuyor.
AirTies Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Bülent Çelebi ödülle ilgili yaptığı
açıklamada; “’Best Customer Premise Technology’ kategorisinde bu prestijli ödülü almış
olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Ödüle layık görülmüş olmamız, ürünümüzün IPTV ve
Pay-TV operatörlerinin müşterilerine ev için sunabileceği en iyi kablosuz çözüm olduğunu
gösteriyor” dedi.
Alanında uzman profesyoneller tarafından değerlendirilen Uluslararası Kablo ve Uydu
Ödülleri, sektörün en kapsamlı, rekabetçi ve saygın ödüllerinden biri olma özelliği taşıyor.
Ödüller kablo, uydu, televizyon yayıncılığı, mobil ve IPTV (İnternet üzerinden TV yayını)
sektörlerinde teknik ve ürün pazarlama alanlarında üstün başarı gösteren ürün ve şirketlere
veriliyor.

AirTies Hakkında:
2004 yılında ABD Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik bir ekip tarafından kurulan AirTies,
elektronik cihazları birbirine, internete ve insanlara kablosuz olarak bağlayan ürünler geliştiriyor. Ürün
portföyünde kablolu-kablosuz yerel ağ ürünleri (LAN) internet üzerinden telefon (VoIP), aksesuarlar ve internet
üzerinden televizyon (IPTV) ürünleri yer alıyor. AirTies, bugün geldiği noktada, başta Doğu ve Kuzey Avrupa
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ev kullanıcıları ve KOBİ’ler için çözüm geliştiriyor. Türkiye’deki tüm
telekom operatörleri ile işbirliği bulanan AirTies, başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen telekom
operatörleri ile de projeler gerçekleştiriyor. Türkiye’de Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 82 şirketten biri olan
AirTies, uzman Ar-Ge kadrosu ile çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine kendi ürünlerini tasarlayıp
geliştiriyor. Faaliyet gösterdiği pazarların altyapısı, dinamikleri ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
ürün geliştirme yapan AirTies, bu yaklaşımın sonucu olan yerelleştirme stratejisi ile girdiği pazarlarda hızlı bir

büyüme sergiliyor. IP ve Web TV projelerine yönelik çözümleri ile birçok uluslararası ödüle layık bulunan AirTies,
müşteri odaklı yaklaşımını Ar-Ge gücüyle birleştirerek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojiler geliştiriyor.
AirTies’ın dünya genelinde 10 milyon’dan fazla cihazı bulunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.airties.com
adresini ziyaret ediniz.
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