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Doğu
Marmara ABİGEM
İhracat Satış Kampı Programı Başladı
İhracatı var olan firmaların
ihracatlarının arttırılmasına ve ihracatı
olmayan firmaların ihracata
başlamalarına odaklı oluşturulan
“İhracat Satış Kampı” programı 25
Ocak tarihinde başladı.
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında
ücretsiz olarak gerçekleştirilen
programa 13 bölge firması dahil oldu.
Söz konusu program ile katılımcılar
uluslararası pazarlama faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve yeni müşteriler bulma konusunda danışmanın rehberliğinde birebir çalışmalara
devam etmektedirler.

20 adam/gün olarak verilen program 18 Mart tarihinde sona erecek olup, programın firmalar için
beklenen çıktılarından bazıları aşağıdaki gibidir.









Firmalarda denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması.
Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliği kazanmak.
Hedeflenen satışlara ulaşmak için planlı çalışma yetkinliği kazanmış çalışanlar.
İşletmelerin ürünleri için hazırlanmış İhracat Pazar Araştırması Raporları.
İşletmelerin ürünlerine müşteri olabilecek firmaların listeleri.
Müşteriler ile iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları.
2021 yılı için Uluslararası Pazarlama Takviminin oluşturulması.
İhracat satışta görevli çalışanların verimliğini arttıracak ve yöneticilerin çalışan aktivitelerini
takibini kolaylaştıracak Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi önerisi.
 Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği.
 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama
yetkinliği.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BTSO, T.C. Budapeşte Büyükelçiliği ve T.C. Budapeşte Ticaret Müşavirliği işbirliği ile, Macaristan
Pazarı ve Ticaret İmkanları konu başlıklı online seminer gerçekleştirildi.
Macaristan Pazarı ve Ticaretin ele alındığı
etkinlikte; T.C. Budapeşte Büyükelçisi sayın
Ahmet Akif Okay, T.C. Budapeşte Ticaret
Müşavirleri sayın Meral Şengül ve sayın
Başak Araslı Akyol&#39;un konuşmacı olarak yer
aldı. Sayın Büyükelçimizin selamlama
konuşmasının ardından, Ticaret
Müşavirlerimizin yaptıkları sunumlarda
Macaristan’ın AB ülkeleri arasında
ekonomisi en hızlı büyüyen 2. Ülke
olduğundan ve Doğuya Açılım projesi
kapsamında Türkiye’nin de hedef pazarlar arasında yer aldığına vurgu yapıldı. Yatırımcı dostu
teşvikleri ile tüm sektörlerde yabancı yatırımların desteklendiği; Otomotiv ve otomotiv yan
sanayinin imalat sektörünün lideri olması yanında, elektrik-elektronik, bilgi-iletişim, enerji, ve
ilaç sanayinin teşvik alan başarılı sektörler arasında yer aldığından bahsedildi. Dış ticarette de
otomotiv, diğer motorlu taşıtlar, tekstil, mobilya, gıda, inşaat malzemesi, enerji, raylı sistemler alanında
dış ticaret potansiyeli olduğu ve Mart ayı sonunda Bursalı firmalar ile Macar firmalar arasında sanal
B2B organizasyonu yapılacağı bilgisi verildi.

ULUTEK
Patent Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirilecektir

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Bursa Uludağ
Üniversitesi, BTSO, Ulutek, Burs Uludağ TTO ve
Destek Patent iş birliği ile ‘’Patent Yönetimi
Eğitimi ‘’ Erol Köksalanlar tarafından online
olarak gerçekleştirilecektir.
26 Şubat için kayıt linki: buutto.link/uZ6Sn
27 Şubat için kayıt linki: buutto.link/EkqiH

