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Doğu 

Marmara ABİGEM 
Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği Düzenlenecektir. 

20 Mart 2020 İzmit / Kocaeli 

Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM 

işbirliğinde, 20 Mart 2020 tarihinde Co-Matching ikili 

iş görüşmeleri etkinliği düzenlenecektir. 

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Co-Matching 

ikili iş görüşmeleri, Kocaeli Uluslararası Fuar 

Merkezi’nde yapılacaktır. Dünyanın çeşitli 

ülkelerinden firma temsilcileri Türkiye pazarında 

stratejik ortaklar bulmak, yatırım ve ticaret ortamını 

değerlendirmek üzere Kocaeli’ye gelecektir. 

Co-Matching Etkinliği’nde,  

➢ Sektörün önde gelen firmalarına ürün,  

proje ve hizmetlerinizi sunabilir, 

➢ Yurtdışı bağlantıları ile iş ağınızı genişletebilir, 

 

➢ Yeni ticari ve teknolojik iş birlikleri ve proje  

ortaklıkları kurabilirsiniz. 

AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) 
DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU 
E-BÜLTENİ 



İlgili Sektörler:                                                                                               

• Makina İmalatı 

• Metal & Metal İşleme  

• Plastik & Kauçuk  

• Otomotiv & Otomotiv Yan Sanayi 

• Kimya 

• İnşaat & Yapı Malzemeleri 

• Enerji  

• Elektrik – Elektronik 

• Gıda 

• Turizm   

• Gayrimenkul 

Co-Matching Etkinliği Kapsamında Hizmetlerimiz:  

❖ Firma profillerinin online sistemde yayınlanması 

❖ Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında destek 

❖ İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce tercüme 

Katılımın ücretsiz olduğu ikili iş görüşmelerine https://co-matching2020.b2match.io/ linki üzerinden 

kayıt olunmaktadır. 

 

KOU TEKNOPARK  
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Proje 

Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. 

Bölgemizdeki KOBİ’lere yönelik projelerini 

yönetme, tedarikçi bulma, maliyet yönetimi, 

satın alma yönetimi, uluslararası standartlara 

uygunluk konu başlıklarında sunumlar 

gerçekleşti. Firmaların yoğun katılımı ile 

gerçekleşen etkinlik proje yönetimi 

konusunda detaylı yönlendirmelerde 

bulunuldu. 

 

Körfez Ticaret Odası iş birliği ile üye 

firmalarına yönelik ATEX Eğitimi verildi. 

Uluslararası standartların anlatıldığı 

toplantıda Avrupa ile uyumlaştırma 

prosedürler hakkında bilgiler aktarıldı. 

Bölgede ihracat ve ithalat yapan firmaların 

bu kuralara uyarak pazarlamaları 

oluşturmaları, ayrıca çalışan iş güvenliği 

açısından da ATEX kurallarına uymaları 

konusunda tecrübeler paylaşıldı.  

https://co-matching2020.b2match.io/


TÜBİTAK ARDEB Bilgi Günü etkinliği 

gerçekleştirildi. 

Bölgede yer alan firmalara ve üniversite 

çalışanlarına yönelik 24 Ocak tarihinde 

ARDEB Bilgi Günü etkinliği gerçekleşti.  

 

Arge merkezi çalışanlarının ilgi gösterdiği 

toplantı sorulan sorulara yanıtlar 

verilerek tamamlandı. 

 

 

 

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI  
 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tekstil Sektörü temsilcileri, alanında Avrupa’nın en 

büyük fuarı olarak kabul edilen Paris Texworld’ü ziyaret etti. 
 

BTSO, Bursa ekonomisinin ihracata dayalı büyüme hedefiyle sektörlerin gücünü uluslararası 

platformlara taşımayı sürdürüyor. BTSO ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen organizasyonda 30 

firmadan 80’i aşkın sektör temsilcisi Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Texworld Fuarı’na 

ziyarette bulundu. Bursa iş dünyası temsilcileri, sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı 

bulurken, uluslararası firmalarla da yeni iş birliklerinin yollarını aradı.  

 


