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TOBB' '" '- rÜnxİye
ODALAR VE BORSALAR

eİnı_lĞI

Tarih :

Sayı : 84990428-050.05-
Konu : KOBiGEL Bilgilendirme Semineri

KoSGEB'in ''KoBi Gelişim Destek Programı (KOBiGEL)" hakkmda 30 Nisan 202l Cuma günü saat14:00'te intemet üzerinden bir seminer gerçekleştiri.lecektir. s.*l*r"lişı"; j;;;' ekte sunulmaktadıı.

KOSGEB ve T0BB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde işletme başına 300.000 TL,ye kadar geriödemesiz' 700'000 TL'ye kadar geri öciemeli olmak üzere toplam ı.boo'oo0 il'ye kadardestek verilebilen''KoB[ Geiişim Desıek ProgrJmı (KoBİGEL);' ;;;;;;k ;;";.iJı].o"*onunda KoBi,lerin konuhakkındaki soruları cevaplandırılaçaktır. '-_ -_*İ:

Bu kapsamda toplantıya katılımınıZt, Sosyal medya ve intşrnet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinizeduyurarak katıIımlarınızı sağlamanızı rica ederim.

Saygılarımla,

e-aa:İa.

Muştafa SARAÇöZ
Genel Sekreter

EK:Semineş Daveti (1 sayfa)

TUM ODA VE BORSALARA (Genel
Sekıeterlik) | '|'' i'
Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör
Meclis.Üyeleri, Kadın u. üi*qç Girişimciler
Kurul Üyeleri, 0SBüK

I- __J

BuRDuR TlcAtıET ğc>Röt.ü

ex aştoj

Evrakı Doğrulamak lçin: http;l/belgedogrula'tobb.org.tr/dogrula.aspx?eü=BSM37AHUT2
Dumlupınar Bulvarı No:252 {Eskişehir Yo|u 9. Km'} 06530 /ANKARA
Tel: +90 {312) 2ls 20 00 (PsX} ı Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 _ 92

E-Posta: info@tobb.org.tr ı Web. www'tobb'org.tr r KEP: tobb@hs02.kep.tr
Ayrıntılı biıgi içinı Tahsin AYGEN Tel; +90 i312} 218 2431

Birliğimjİde
l5O 9001:2015
Kalite Yönetim

Sistemi
uygulanmğktad'r
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