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Doğu Marmara ABİGEM 
 

 

Türk ve yabancı firmalar Co-Matching etkinliğinde 

online görüşmelerde bulundu 

Doğu Marmara ABİGEM ve Kocaeli Ticaret 

Odası organizasyonunda düzenlenen  Co-

Matching ikili iş görüşmeleri etkinliği, 25 

Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti.  

COVID-19 salgını sebebiyle b2match platformu 

üzerinden online olarak gerçekleşen etkinliğe; 

makine, metal, plastik, kauçuk, elektrik – 

elektronik, ağaç ve orman ürünleri, ilaç ve tıbbi 

ekipmanlar, iş güvenliği elbiseleri ve karavan 

imalatı sektöründe faaliyet gösteren yerli ve 

yabancı firmalar katıldı.  

262 firmanın katıldığı etkinliğe; Fransa, Almanya, 

Portekiz, İsrail, İspanya, Hollanda, Belçika, 
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Yunanistan, İtalya, Ukrayna, Rusya, Romanya, Finlandiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Kazakistan, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna-

Hersek, Hırvatistan, Litvanya, Çin, Malezya, Pakistan, Filipinler, Nijerya, Gana, Uganda ve 

Uruguay’dan firmalar ilgi gösterdi.  

Türk firmalar yabancı firma temsilcileri ile online görüşmelerde bulunarak, olası işbirliği 

fırsatlarını değerlendirdiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI  

 

Ürdün Pazarı ve Ticaret İmkanları Online Semineri 

gerçekleştirirldi. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), pandemi 

döneminde üyelerinin dış ticarette yol haritasına 

katkı sağlamak için webinar programlarına ara 

vermeden devam ediyor. Temmuz ayından bu 

yana düzenlenen 53 webinar programına 10 

binden fazla iş dünyası temsilcisi katıldı. Bursa iş 

dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Ticaret Bakanlığı 

koordinasyonunda düzenlediği webinarlar ile 

farklı coğrafyalardaki pazarlara yönelik ihracat 

kanallarını güçlendiriyor.  

Son olarak Ürdün ile yapılan webinarda yakın 

zamanda iki ülke arasında yapılan işbirliği 

anlaşmasının ekonomik ilişkilere etkisi 



değerlendirilmiş, kentin önemli ticaret ortakları potansiyel pazarları ve 

yatırım fırsatları iş insanlarıyla paylaşılmıştır. 

 

KOU TEKNOPARK 

 

Proje Yazma Eğitimi Düzenlenecek 

 

Kou Teknopark’ın organize ettiği eğitim Dr. İsmail 

Durgun ile 24-25 Eylül 2021 Cuma ve Cumartesi 

günleri, 09.30 -17.00 saatleri arasında, zoom ile 

gerçekleşecektir.  

 

Eğitim ile ilgili bilgiler:  

 

 Eğitim ücreti 500₺+%18KDV (590₺) 

 Aynı firmadan birden fazla katılım 

sağlandığında kişi başı eğitim ücreti 

450₺+%18KDV (531₺) 

 Kayıt için son gün 17 Eylül 2021, Cuma 

 Dekontu info@koutpegitim.com adresine 

gönderen katılımcılara zoom linki 

paylaşılacaktır.  

 Eğitim 12 saatten oluşmaktadır.   

 Sunum Türkçe yapılacaktır. 

 

Ön kayıt için https://forms.gle/oGYg6uDY6uWcTYo46 

 


