
   

Basın Bülteni 

 

KIOXIA, AddVideos’un desteği ile tüketici veri depolama                       

ürünleri için yeni sanal stant açıyor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Almanya, 22 Şubat 2022 – Bellek çözümlerinde dünya lideri KIOXIA Europe 
GmbH, bugün tüketici veri depolama ürünleri için heyecan verici yeni bir sanal standı duyurdu. 
Stant, ziyaretçilere eğlenceli, dijital bir ortamda KIOXIA’nın geniş ürün portföyü hakkında daha 
fazla bilgi edinebilecekleri bir platform sağlayacak. Bunun içerisinde Mobil ve Aksiyon, Ofis ve 
Yedekleme ile Oyun ve Fotoğrafçılık için hafıza kartları, USB flash bellekleri ve SSD’ler yer 
alıyor. 

Bu heyecan verici proje, KIOXIA’nın yenilikçi ürünlerini benzersiz ve ilgi çekici şekillerde 
sergilerken, kusursuz dijital etkileşimler sunmayı amaçlıyor. Tüketiciler için KIOXIA sanal 
standı, insanların AddVideos stantlarında görmeyi bekledikleri tüm birinci sınıf özelliklere 
sahip.     

KIOXIA standının en önemli fonksiyonel unsurlarından biri, deneyime yüksek seviyede 
gerçeklik kazandıran ve çok daha fazla etkileşim sağlayan sanal sunucusu. Sanal sunucu 
ziyaretçileri karşılayacak ve onları çeşitli önemli alanlara yönlendirecek. Ziyaretçiler tüm 
KIOXIA ürün portföyünü kapsayan kapsamlı bilgileri görüntüleyebilecek ve bunlar hakkında 
videolar izleyebilecek.  
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Ev konforunda tüketici davranışı taklit edilerek ürünlerin 360° kutu açılımı animasyonları 
görülebilecek. Ayrıca dans eden bir avatar ve uçan bir drone gibi göz alıcı başka animasyonlar 
da yer alacak. Üstelik Oyun köşesinde ziyaretçiler, yüksek performanslı oyun SSD’lerinin 
kullanım senaryolarını deneyimleyebilecek. 

AddVideos’un CEO’su Phil Jordan “KIOXIA Europe ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. 
Şirketin yenilikçi ruhu, kreatif ekibimiz için bitmez tükenmez bir ilham kaynağı oldu” diyor. 
 
KIOXIA Europe GmbH, B2C Satış ve Pazarlama Departmanı Genel Müdürü Jamie Stitt ise 
şunları ekliyor “AddVideos’un benzersiz sanal stantları, yüz yüze ticaret fuarlarını etkili bir 
şekilde büyütmemize olanak sağladı. Müşterilerimiz artık evlerinde veya ofislerinde konforlu 
bir şekilde otururken onlar için sunabileceğimiz sayısız ürünü keşfetmelerini sağlayan gerçek 
bir ticaret fuarının dijital ikizine erişebiliyor.” 
 
Tüketiciler için sanal standı ziyaret edin ve KIOXIA’nın tüketici veri depolama ürünlerini 
eğlenceli ve interaktif bir ortamda keşfedin.  
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KIOXIA Europe GmbH Hakkında                                                                                                                                                

KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash 

bellek ve katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı 

şirketidir. KIOXIA, Flash belleğin icadından, çığır açan yeni BiCS FLASHTM teknolojisine kadar, 

insanların hayatlarını zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek çözümlerinin 

ve hizmetlerinin öncüsü olmaya devam ediyor. Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS 

FLASHTM, gelişmiş akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, otomotiv ve veri merkezleri de dâhil 

olmak üzere pek çok alandaki yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini 

şekillendiriyor.  

KIOXIA internet sitemizi ziyaret edin  

 
AddVideos Hakkında 
Merkezi Almanya’da bulunan AddVideos, aralarında sanal stantların, sanal dijital alanların, panoramik 
turların, gerçek zamanlı animasyonların ve video içeriği üretim hizmetleri de dahil ilgi çekmek ve iş 
fırsatları oluşturmak için gerekli her şeyin yer aldığı son derece yenilikçi, göz alıcı ve bilgilendirici 
çözümler sunan kreatiflerden oluşan bir ekiptir. AddVideos, kaliteli içeriğin ve olağanüstü sunumların 
uygulamadaki değerini anlıyor ve daha geniş bir pazarlama kitlesi, daha yüksek marka tanınırlığı ve 
daha geniş bir kitleye ilgi çekici teklifler sunarak ve müşterilerle anlamlı, cazip bağlantılar kurarak 
satışları artırmayı hedefleyen her ölçekte ve her sektörden uluslararası şirketlerle çalışma konusunda 
engin bir deneyime sahip. 
 
AddVideos İnternet Sayfasını Ziyaret Edin 
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Yayımlama iletişim bilgileri:  
 
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  
Tel: +49 (0)211 368 77-0 E-posta:  
KIE-support@kioxia.com  
 
 
Editoryal bilgi için iletişim bilgileri:  
 
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
 
Hazırlayan:  
 
Birgit Schöniger, Publitek  
E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com  
Web: www.publitek.com 
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