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Doğu 

Marmara ABİGEM 
Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenlenecek 
 
Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde 

organize edilen Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliği, 2 

Aralık 2020 tarihinde b2match platformu üzerinden online 

olarak yapılacaktır. 

Bu seneki Match4Industry etkinliğinde, Türk firmalar sisteme 

online bağlanarak ilgili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı 

firma temsilcileri ile görüşmelerde bulunarak olası işbirliklerini 

değerlendirecekler. 

Firmalar;  
 
 Sektörün önde gelen firmalarına ürünlerini ve hizmetlerini  

sunma, 
 Fırsatları keşfederek önemli bağlantılar kurma,  
 Endüstrideki son gelişmeleri takip edebilme,  
 Avrupa ve ötesindeki yeni pazar ve iş fırsatlarına ulaşma imkanı 

BulacaklaRr 

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



SEKTÖRLER 

 Otomotiv Yan Sanayi 

 Makina ve Metal 

 Plastik & Kauçuk 

 Lastik 

 Kimya (Oto boya ve bakım ürünleri) 

 Yapı ve Yapı Materyalleri 

 Enerji 

 Çevre 

 Elektrik - Elektronik 

 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 

2012’DEN BERİ 

5700’ÜN ÜZERİNDE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ 

1200’DEN FAZLA FİRMA KATILIMI 

Katılım Ücretsizdir! 

 
Kayıt için son gün: 30 Kasım 2020 

 
Bilgi ve Kayıt için: https://match4industry-2020.b2match.io/ 

 
MATCH4INDUSTRY KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER 

 Firma profillerinin online sistemde yayınlanması, 

 Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında destek, 

 İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce tercüme. 
 

 
 

İLETİŞİM 

 0262 323 08 56 

 Yelda KANPARA – ykanpara@abigemdm.com.tr 

 Burak ÇAKIR – bcakir@abigemdm.com.tr 

 Özlem ÇİÇEK – ocicek@abigemdm.com.tr 

 
 

 
 
 
 
 

https://match4industry-2020.b2match.io/


ULUTEK  
 
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK Teknopark ve Bursa 
Uludağ TTO işbirliği ile " Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent 
Araştırması Eğitimi" düzenlendi. 
 
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK Teknopark ve Bursa 

Uludağ TTO işbirliği ile “ Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Araştırması 

Eğitimi” düzenlendi. 

 

Eğitim açılışında Ulutek Teknopark Projeler Sorumlusu Emel Morina 

Güzel;  Doğu Marmara Konsorsiyum ortağı olarak Avrupa İşletmeler 

Ağı projesi kapsamında KOBİ’lere ücretsiz olarak sağlanan, 

uluslararası boyutta teknolojik ve ticari işbirlikleri oluşturma 

hizmetleri ile inovasyon yönetimi danışmanlıkları hakkında bilgi verdi. 

 

Ar-ge ve mühendislik faaliyetlerinde çalışan, uzman ve yöneticilere 

yönelik olarak düzenlenen, patent verilerinden faydalanma ve 

patent araştırması konularını içeren eğitime, Fikri ve Sınai Haklar 

Koordinatörü ve Patent Vekili Sevcan Kalender, konuşmacı olarak 

katıldı. 

 

Eğitimde; Fikri mülkiyet hakları, patent ve faydalı modeller, marka 

alan, tasarım, coğrafi işaret geleneksel ürün, entegre devre 

topografyası, bitki ıslahı, know-how/ ticari sır, 6769 sayılı sınai 

mülkiyet kanunu ve yurt içi - yurt dışı patent başvuru ve tescil 

süreçleri konuları ile yurt içi-yurt dışı patent araştırma eğitimi yer 

aldı. 

 

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 

Otomotiv Yan Sanayi firmalarımızın uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik 

bilgilendirme toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 
 



Otomotiv Yan Sanayinde faaliyet gösteren BTSO üyesi firmaların katılımı ile gerçekleştirilen 

toplantıda, gelişmiş alt yapısı, kalifiye işgücü, rekabetçi ve güçlü tedarik zinciri ile sektörün 

üretim üssü olan Bursa’da KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmak adına yapılan ihtiyaç analizi 

çalışmasının çıktıları paylaşıldı. Ayrıca Yetkinlik Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika’nın 

çalışmaları ve yalın dönüşüm noktasında bilgi aktarıldı.   
 


