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Doğu 

Marmara ABİGEM 

 İhracat Satış Kampı Programı gerçekleştirildi. 

İhracatı var olan firmaların ihracatlarının 

arttırılmasına ve ihracatı olmayan firmaların 

ihracata başlamalarına odaklı oluşturulan 

“İhracat Satış Kampı Programı” 25 Ocak - 18 Mart 

2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında ücretsiz olarak 

düzenlenen programa 13 bölge firması dahil oldu. 

Söz konusu program ile katılımcılar uluslararası 

pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni 

müşteriler bulma konusunda danışmanın 

rehberliğinde birebir çalışmalarda bulundular. 

 

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



Katılımcılar, dış ticaret faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yönelik olarak; denetlenebilir bir 

ihracat satış sisteminin kurulması, pazar 

araştırması ve yeni müşteri bulma, müşteri 

ilişkileri yönetimi sistemi, teslim şekilleri 

operasyonu ve teslim şekline uygun fiyat verme, 

dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini 

minimize etme yöntemlerini uygulama 

konusunda çalışmalarda bulunarak yetkinliklerini 

arttırdılar. 

 

Program kapsamında 22 Mart tarihinde, Kocaeli 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımıyla online sertifika töreni 

düzenlendi. Başkan Zeytinoğlu Sanayi Odası olarak, Kocaeli’nin ihracatının arttırılması ve 

bölge firmalarının tüm dünyaya ihracat yapabilir hale gelmesi için uluslararası ticaretin 

geliştirilmesine yönelik eğitim ve B2B etkinlik programları düzenlemeye devam edeceklerini 

bildirdi. 

Kosova ve Arnavutluk ile B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği 

Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli 

Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Kosova İş Ajansı Prishtina REA ve Arnavutluk Yatırım 

Geliştirme Ajansı işbirliğinde, 5 Mayıs 2021 tarihinde 

B2B ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenlenecektir.  

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında düzenlenen ikili iş 

görüşmeleri b2match platformu üzerinden online 

olarak gerçekleştirilecektir. Bölgemiz firmaları, 

bulundukları ortamdan sisteme online bağlanarak ilgili 

sektörlerde faaliyet gösteren Kosovalı ve Arnavut firma 

temsilcileri ile görüşebilecek ve olası işbirliklerini 

değerlendirebilecektir. 

İlgili Sektörler: 

 Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) 
 Otomotiv Yan Sanayi 
 Makina  
 Otomasyon 
 Metal 
 Plastik ve Kauçuk  

 
İkili görüşmelere katılım ücretsiz olup, aşağıdaki link üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilir ve 

katılımcı profillerine ulaşabilirsiniz. 

Kayıt linki: https://eastmarmarakosovamatch.b2match.io/ 

https://eastmarmarakosovamatch.b2match.io/


BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI  

 

Raylı Sistemler Sektöründe Belgelendirme 

Faaliyetleri üzerine webinar düzenlendi. 

 

 

Bursa Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Prof. Dr. 

Fatih Karpat  moderatörlüğünde gerçekleştiren 

webinarda Raylı Sistemler Raylı Sistemler Sektöründe 

talep edilen testler üzerine BUTEKOM Teknoloji 

Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi tarafından ve 

uluslararası standartlar, sertifikalar üzerine baş 

tetkikçi olarak çalışan uzmanlar tarafından 

bilgilendirme  yapıldı. Etkinliğe Raylı Sistemler 

Kümelenmesi üyesi 40’ın üzerinde firma katılım 

sağladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUTEK 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK 

Teknopark ve Bursa Uludağ TTO işbirliği ile " 

‘Ufuk Avrupa Proje Yazma Eğitimi’" düzenlendi. 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, ULUTEK 

Teknopark ve Bursa Uludağ TTO işbirliği ile 8–9 

Nisan 2021 “ tarihleri arasında Ufuk Avrupa Proje 

Yazma Eğitimi’” düzenlendi.100 den fazla 

katılımcının yer aldığı on-line olarak düzenlenen 

eğitimin ilk aşamasında; E-CO Danışmanlık 

firması yöneticisi Sn. Yasemin Erdal tarafından Ufuk Avrupa, EUREKA-EUROSTARS 

programları hakkında genel çerçeve aktarılmış olup,  ikinci aşamada ise proje yazımına 

yönelik detaylı bilgiler verildi. 


