18 Nisan 2014

Aksa’dan Yalovalı çocuklara bayram hediyesi
Aksa Akrilik, Yalovalı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Rio 2 filmi ile kutluyor.
23 Nisan Çarşamba günü 5 – 13 yaş arasındaki Yalovalı çocuklar Cinetime Özdilek sinemasında 3D “Rio 2”
filmini ücretsiz olarak izleyebilecek. Çocuklar biletlerini 23 Nisan günü girmek istedikleri seanstan 1 saat
önce sinema gişesinden alabilecekler.
Aksa Akrilik, bu yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yalovalı çocuklara film armağan ediyor. Çocuklar,
23 Nisan Çarşamba günü Cinetime Özdilek sinemasında 3D olarak gösterime giren Rio 2 filmini 10:45, 12:45,
14:45, 16:45 ve 18:45 seanslarında ücretsiz olarak izleyebilecek. Her seansın 1 saat öncesinde alınan bilet o
seans için geçerli olacak. Çocukları palyaçoların karşılayacağı gösterimler süresince balon hediye edilirken
çeşitli ikramlar da yapılacak.
İlkiyle büyük beğeni kazanan Rio filminin ikincisi “Rio 2”, 11 Nisan 2014’te vizyona girdi. İlk bölümde,
kahramanlarımız Blu ve Jewel birlikte Rio de Janerio’ya macera dolu bir yolculuğa çıkmışlardı. Blu, Pearl ve
üç çocuklarının hayatı 2’nci bölümde aldıkları yeni bir kararla değişiyor. Rio’nun kahramanları bu sefer
Rio’dan Amazon ormanlarına seyahat ediyor. Oscar’a da aday gösterilen animasyon film Rio’nun devam
filmi olma özelliğini taşıyan Rio 2 de çocuklar tarafından ilgiyle izleniyor.
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Aksa Akrilik Hakkında:
Akkök Şirketler Grubu'na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere,
1971’de Yalova'daki fabrikasında üretime başladı. AKSA, toplam 430 bin metrekarelik bir alanda kurulu dünyanın en
büyük akrilik elyaf üreticisidir.
Operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak amacı ile teknolojiye yatırım yapmak ve akrilik elyaf için
sürdürülebilir, kârlı, yeni kullanım alanları yaratmak vizyonuyla yola çıkan AKSA, yıllar içerisinde gerçekleştirilen yeni
teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla yıllık 308.000 ton akrilik elyaf üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu üretim
miktarı, Türkiye'deki akrilik elyaf üretiminin yaklaşık %72’sini, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık %16’sını
oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye’yi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik elyaf üretici ülkesi konumuna
taşımıştır.
Kendi teknolojisini yaratan ve bunu prensip haline getiren AKSA, 2006 yılında yatırım kararı alınan karbon elyafı da
%100 Türk mühendislerinin eseri olarak üretmiştir. 2011 yılında alınan stratejik bir kararla karbon elyaf ve akrilik elyaf
iş birimini birbirinden ayırarak Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş’yi kurmuştur.

