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Doğu 

Marmara ABİGEM 
8 Temmuz tarihinde Doğu Marmara Abigem iş birliğinde yeni 
normalde değişen müşteri profilinin ulusal ve uluslar arası ticarte 
etkileri webinarı düzenlendi.  
 
Webinarda pandemi sonrası yaşamaya başladığımız yeni normalde 

değişen tüketici davranışları ile satın alma tercihlerinin 

yorumlanması ve olası etkilerin analizi üzerinde duruldu. 

 
 
 
 
20 Temmuz tarihinde Doğu Marmara Abigem iş birliğinde pandeminin dijitalleşme üzerinde 
yarattığı global değişim webinarı düzenlendi.  
 
Webinarda pandemi sırasında yaşamaya başladığımız ve yeni 

normalde değişimini sürdüren dijitalleşmenin marka iletişimi, 

pazarlama ve ticari süreçler değerlendirildi. 
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KOU TEKNOPARK  

 
KOÜ TTO olarak Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında bölgede yer alan firmalara yönelik olarak Dijital 
Pazarlama Webinarı düzenlendi.  
 

Online gerçekleştirilen etkinliğe bölge firmaları yoğun ilgi gösterdi. Ulusal ve uluslararası patentlerin 

başvuru sonrası yönetimi ile ilgili çarpıcı örnekler verildi. Webinar soru cevaplar ile tamamlandı. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haziran ayında KOÜ TTO Design Thinking Webinarı gerçekleştirildi. 
 
30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte tasarım odaklı çalışma yöntemleri, uluslararası tasarım 
odaklı projelerin oluşturulması ve normalleşmeye göre güncellemelerin yapılması ile ilgili detaylar 
verildi.  
 
 

 
 



KOÜ TTO olarak Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında E Ticaret ve Sosyal Medya Yönetimi Webinarı 
gerçekleştirildi.  
 
Yeni normalleşme ile birlikte değişiklik gösteren pazarlama stratejileri nelerdir, E-ticaret, uluslararası 
pazarlamanın online platformlara taşınmasının gerekliliği ve dijitalleşmenin önemi konusunda detaylı 
bilgiler verildi. Sorular ve cevaplar ile etkinlik tamamlandı. 

 

 

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI 
Eskişehir Sanayi Odası’nın yürüttüğü Avrupa işletmeler Ağı Projesi kapsamında 

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu destekleriyle 26 
Haziran’da “Sıfırdan İhracat Nasıl Yapılır?” başlıklı bir Webinar 
düzenlendi. 

 

Webinarda, halihazırda henüz ihracat yapmamış ancak yapmayı 

düşünen ya da ihracata yeni başlamış firmalara yönelik 

gerçekleştirilecek webinarda, İhracata giriş, İhracat çeşitleri, 

İhracat belgelerinin hazırlanması, Gümrük işlemleri, İhracatta 

ödeme şekilleri ve riskler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri konuları ele 

alındı. 

 

 
 
Eskişehir Sanayi Oda’sının yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı 
projesi kapsamında ve Yurt Dışı Ticari Ataşeliklerinin işbirliğinde 
hayata geçirilen proje kapsamında 25 Haziran günü “Güney Kore 
Pazarına Giriş ve Fırsatlar” konulu Webinar gerçekleştirildi. 
 

Webinarda Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sayın Ayşe Ferdağ 
TEKİN, Güney Kore pazarındaki durum, son gelişmeler, pazara giriş 
stratejileri, Covid-19 sonrası Güney Kore’de yatırım fırsatları gibi 
konularda bilgi verdi. 
 
 



İspanya Pazarına Giriş ve Fırsatlar Webinarı düzenlendi. 

Eskişehir Sanayi Odası tarafından Avrupa İşletmeler ağı projesi 
kapsamında, ihracat potansiyelini arttırmak ve yeni pazarlar 
bulmaları sağlamak amacıyla “Yurt Dışı Pazarlarına Erişim Online 
Seminerleri” başlatılmıştır. 

 
Eskişehir Sanayi Odası ve Yurt Dışı Ticari Ataşeliklerimizin 
işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 12 Haziran 2020 
Cuma günü “İspanya Pazarına Giriş ve Fırsatlar” konulu Webinar 
gerçekleştirildi. 
Webinarda Barselona Ticaret Ataşesi  Elif Berrak TAŞYÜREK ve 
Madrid Ticaret Müşaviri Ahmet Altuğ LEBLEBİCİER, İspanya 
pazarındaki durum, son gelişmeler ve pazara giriş stratejileri konusunda 
bilgi vediler. 

 

ULUTEK 
Bilişim Sektörüne Özel Ar-ge Büyüme ve İhracat  Devlet Destekleri  
Semineri 

 
26 Haziran 2020 tarihinde ULUTEK Teknopark ve Sistem Global işbirliği ile ,Avrupa İşletmeler Ağı 
kapsamında düzenlenen seminere sanayi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.  

Sistem Global Teknoloji Bursa ve İnovasyon Üretimi A.Ş. Bursa Bölge Müdürü İşletme Mühendisi 
Nursel Üstündağ'ın konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleşen toplantı ile ARGE, büyüme ve devletin 
ihracata katkı koyan firmalara sağladığı kolaylıklar anlatıldı. Pandemi ile mücadele günleri nedeniyle 
uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilen toplantıda TÜBİTAK Destekleri, KOSGEB Destekleri, Ticaret 
Bakanlığı Destekleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teşvikleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi Teşvikleri 
anlatıldı. 

 

 
 
 



Teydep siparişe dayalı ar-ge destek programı hakkında bilgi günü düzenlendi. 

30 Haziran 2020 tarihinde ULUTEK, Uludağ TTO ve Tübitak işbirliği ile gerçekleştirilen on-line 
toplantıda firmaların ortaya çıkardıkları projelerin uygun görülmesi halinde teşvik programından nasıl 
faydalanabilecekleri ve programın detayları aktarıldı. 

Programa göre; bir müşteri kuruluş ve KOBİ olan bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapabilecekleri 

çağrıda, müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip 
edecektir. Bütçe üst limiti 2.500.000 TL olan projelerde TÜBİTAK hibe oranı %40 olacaktır. Tedarikçi 
kuruluşun geliştireceği prototipin gelişim aşamalarında harcanan giderlerin %40'ını ise müşteri 
kuruluş karşılamaktadır. Özellikle KOBİ olmayan firmaların başvurabileceği TEYDEB programı sayısının 
azalması sonrasında Siparişe Dayalı Ar-Ge Destek Programı, büyük firmalar için yüksek önem arz 
ettiğinin altı çizildi. 

 

 

 
 

 

 

 


