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Sensor Instruments TOP 100 mührünü aldı 

Yarışma bilimsel seçme yöntemine dayanıyor / Ranga Yogeshwar tarafından 

Haziran’da onurlandırılacak 

THURMANSBANG. Mükemmel inovasyon çalışması: Thurmansbang’da yerleşik Sensor 

Instruments GmbH, 29. TOP 100 yarışmasında fikir üretme merkezi olarak öne çıktı. Bunun için 

kendisine 2022 yılı TOP 100 mührü verildi. Bu ödül, sadece özellikle yenilikçi orta ölçekli 

şirketlere verilmektedir. Sensor Instruments bu çalışmaları için 24 Haziran’da yarışmanın 

mentörü ekonomi yazarı Ranga Yogeshwar tarafından bizzat onurlandırılacak.  

TOP 100 inovasyon yarışmasının temelinde, katılımcıların aşması gereken bilimsel bir seçim 

yöntemi yer almaktadır. Karşılaştırmayı düzenleyen compamedia tarafından yapılan 

görevlendirme sonucunda, inovasyon araştırmacısı Prof. Dr. Nikolaus Franke ve ekibi Sensor 

Instruments şirketini beş kategoride 100’den fazla inovasyon endikatörünü esas alarak 

incelemiştir: İnovasyonu destekleyen üst yönetim, inovasyon ortamı, inovatif prosesler ve 

organizasyon, dış yönelim / açık inovasyon ve inovasyon başarısı. TOP 100 analizinin 

temelinde, bir şirketin inovasyonlarının sadece tesadüfi bir ürün mü olduğu yoksa sistematik 

olarak mı planlandığı ve böylece gelecekte de tekrarlanabilir olup olmadığı sorusuna yanıt 

aranmaktadır. Yeniliklerin ve ürün iyileştirmelerinin pazarda kendini kanıtlayıp kanıtlamadığı ve 

bunu nasıl yaptığı sorusu özel bir ağırlık taşımaktadır (test kriterlerine ilişkin ilave bilgiler için 

bkz. www.top100.de/pruefkriterien). 

Sensor Instruments, 2022 yılında ilk defa en iyi inovasyon şirketleri 

arasında yer aldı. Şirket, opto ve lazer sensörleri alanında faaliyet 

gösteriyor. Şirket, özellikle işaretleyici teknolojisiyle ürün takibi 

alanında isim yapmıştır. 

Niş alanda başarı: Sensor Instruments, orta ölçekli bir şirket olarak 

kitlesel pazarda faaliyet göstermemekte, sürekli olarak örneğin lazer 

teknolojisi alanında ve ayrıca lüminesans ölçümleri konusunda 

şirketin özel bilgi birikiminin en iyi şekilde kullanılabileceği ve 

genişletilebileceği niş pazar arayışında olmaktadır. Burada özellikle 

öncü sektörler odakta yer almaktadır, çünkü burada gerekli olan özel 

bilgilerin yanı sıra büyük ölçüde esneklik, hız ve ısrarcılık gereklidir. 

“Yeniyi yaratmak, işten daha fazlasıdır. Bu bir tutkudur!” (Walter Braumandl, Sensor Instruments 

GmbH Genel Müdürü). Burada yeni özelliklere sahip ürünler veya tümüyle yeni ürünler ortaya 

çıkar. “Özellikle de müşterilerimizin olumlu geri bildirimleri, yeni meydan okumaları kabul 

etmemiz ve bunları aşmamız konusunda bizi teşvik ediyor. Çabalarımızın şimdi TOP 100 

İnovasyon Ödülü ile ödüllendirilmiş olması bizi daha da çok sevindirdi,” diyor Walter Braumandl, 

alınan ödülün verdiği gururu gizlemeden. 

Tüm adayların aynı fırsatlara sahip olabilmesi için, ödül üç ölçek sınıfında verilmektedir: çalışan 

sayısı 50’ye kadar, 51 ila 200 ve 200’den fazla olan şirketler. Toplamda 436 orta ölçekli şirketin 

aday olduğu yarışmada 294’ü başarılı bulundu ve böylece bu yılın TOP 100 (ölçek sınıfı başıma 

en fazla 100) firması arasında yer aldı. 
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“Bir şirket hangi ölçüde inovasyon odaklıdır? Yapıları, bu hedefi hangi ısrarcılıkla izliyor? Biz 

TOP 100’de bunu inceliyoruz”, diye açıklıyor TOP 100 bilim direktörü Prof. Dr. Nikolaus Franke. 

“En inovatif şirketler mührü alıyor. Bu mühür, bu şirketlerin gelecekteki meydan okumalara karşı 

en iyi şekilde hazır olduklarını gösteriyor.” 

24 Haziran’da kutlama yapmak için ikinci bir neden karşımıza çıkacak: Bu tarihte, 2022 yılının 

Top inovatörleri Ranga Yogeshwar’ın tebriklerini almak için Frankfurt am Main kentinde 

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler toplantısında bir araya gelecek . Ekonomi yazarı, inovasyon 

yarışmasını on bir yıldır mentör olarak takip ediyor. 

 

TOP 100: Yarışma 
 
compamedia 1993 yılından beri TOP 100 mührünü özellikle inovasyon gücüne sahip ve ortalamanın 
üzerinde inovasyon başarısı olan orta ölçekli şirketlere vermektedir. Bilim direktörlüğünü 2002 yılından beri 
Prof. Dr. Nikolaus Franke yürütmektedir. Franke, Viyana Ekonomi Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon 
Enstitüsünün kurucusu ve yöneticisidir. 25 araştırma ödülü ve 200’den fazla yayın ile uluslararası alanda 
önde gelen inovasyon araştırmacılarının arasın da yer alır. TOP 100’ün mentörü ekonomi yazarı Ranga 
Yogeshwar’dır. Proje ortakları, Uygulamalı Araştırmaların Desteklenmesi için Fraunhofer Topluluğu ve 
Orta Ölçekli İşletmeler Birliği BVMW’dir. manager magazin ve impulse dergileri, şirketler karşılaştırmasını 
basın ortakları olarak takip etmektedir. Daha fazla bilgi ve kayıt için www.top100.de. 
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