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Tüm oda ve Borsalar Geııel sekreterlikleri

Avnıpa Birtiği'nin sağladığı mali destekle, Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalan Birliği"
(EUROCHAMBRES) işbirliğinde yiirtittilmek|e olan "Tüıkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi

kapsamında, 27-28Clcak 2022 tarihlerinde, çewimiçiolarak, "TEBD Tanmsal Gıda Ağ Oluşturma"

etkinliği gerçekleştirilecektir.

TEBD Tanmsal Gıda Ağ Oluşturma Etkinliğinin amacl, tanmsal gıda sektörtındekİ temel Lonulan tartışmak

ve şirketler arasında ağ oiuşturarak katılımcılann yeni pazaılara, tedarikçilere, tüccarlara, ilgili kuruİuŞlara vb.

crişimlerini sağlamak ve işbirliklerini geliştirmektir.

TEBD Tanmsal Gıda Ağ oluşturma Etkinliği, altı farklı otuıum, paneller ve interaktif yuvarlak inasalar

aracılığıyla, ,,tarımsal gİdu" ul*rndaki temİl konulan tartışmak ve firmalar arasında Yeni ortaklıklar

kurmalanna fırsat yaratmak için bir araya getiıecekiir:

l. Coğafı İşaretli Ürünler
2. Kuruyemişler ve Melve
3, Aıomatik Bitkiler
4, Dondurulmuş Gıdalar (su üriiııleri düii olrnak üzere)

5. Sağlıklı yaşam için Besleyici Üriinler (vegan, gluüensiz, diyabetik vb.) ' ..
6. Bio-organik gıda 

!

Etkinliğe kaulmak için giınaemın de yer al<lıgı "https://events.tebd.eı,ı/event/TEBDagri-

foodnenııorkingevent?language=ff-TR" liıkinden tayıt yaptınlması gerel«nekledir. Etkinlik 2-1 Qcık 2a22

tarihinde başlğacak oırp] grİrp seanslannda Tiirkçe ve İngilizce simültaııe Çeviıi sağlanacakfır,

Etkinlikte, ,,Ağ oluşturma Dijital Platformu" üzennden firnıa4<urumlar ile ikili görtintülü göniŞmeler

yapıiması imkanı sunulacakhr. Bu çerçevede, katılımcıların sisteme bil$ gııiŞine baŞlamak iÇin öncelikle
,,Click Here To Get Started,,butonuna tıkladıLtan sonra firmalan/kurumlan ile ilgili sayfada belirtilen soru]an

cevaplamaları ve kayıt fomruıırı doldurmalan (profil oluşturmaları) gerekmektedir,

Etkinlikten t0 gün önce, katılımcılar, etkinlik içindeki ikili eönişmolerini planlamak iizere dijital platforma

giriş yapmalan için davet mesajı (kayıt formlanndaki elektronik posta yada formda belirtildi ise cep

telefonlarına) alaçaklardır. kendilerine gelen mesaj şonr.111 
platforma giriş. yapan katılımcılar' katılımcı

listesine göz atabilecek ve kimlerle tanışıİak istediklerini (ikili gorüşmelerini) kendileri seÇebileceklerdir, Bu

çerçevede platfornı iizerinden ikili gtırtişmelerini pıanİuyan- kaİılımcılar etkinlik iÇinde görüŞmelerini

başlatabilecçktiı.

yukandaki açıklarıalar çerçevesinde kaydını tamamlayan ancak etkinlikte ikili görüŞrne YaPmak istemeYen

katılrmcılann ise, toplantı tariİınae "https://events.conversationstarter.n at}eltebd-agri-food" liıkine

girerek, ,,log_in,, ı.rr**al, v* alan kullanı., uo, ve şifrelerini doldurarak toplantıya eriŞmeleri miimkıiıı

olacaktır.
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Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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Koordinasyçn,
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Matematikçi
Dai. Bşk.
Gen. Sek. Yrd.
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Platforma giriŞ konusunda sorulaı olması durumunda, tebd@eurochambres.eu clektronik posta adresinden
teknik destek alınabilecekıir.

Bilgilerini ve "TiirkiYe-AB İŞ Diinyası Diyalogu (TEBD)" projesi çerçevesiıde diizenlenecek olaı ,, TEBD
Tarımsal Gıda Ağ Olr$turma" etkinliğine kaalımuıızı ve konunun ilgili üyelerinize duyuruLmasıru rica ederim.

Saygiiarunla,

TOBB I]VRAK
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