
Sayın İlgililer, 

 

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliğiyle, COVID-19 Salgını nedeniyle ertelenen “Co-Matching 2020 Uluslararası İkili İş 
Görüşmeleri (B2B)” etkinliği 25 Ağustos 2020, Salı günü sanal ortamda düzenlenecektir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Co-Matching ikili iş görüşmeleri 
kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden firma temsilcileri, Türkiye pazarında stratejik ortaklar bulmak, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere sanal 
ortamda ülkemizden firmalarla bir araya gelecek ve yerli firmalar, ürün, proje ve hizmetlerini sunma, yurtdışı bağlantıları ile iş ağlarını geliştirme, yeni ticari ve 
teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları kurma imkanı bulacaktır. Etkinliğe katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunu 
doldurmaları veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Doğu Marmara ABİGEM ve/veya KOTO yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

Co-Matching etkinliğine halihazırda kayıt olmuş işletmeler: https://co-matching2020.b2match.io/participants (katılımcı bilgisi güncellenmektedir) 

B2Match sitesine kayıt olma, ikili görüşme randevusu oluşturma ve online görüşme süreçlerini anlatan video: https://youtu.be/Mq0yNsxOUhw 

 

Katılım bildirimleri için son tarih: 23 Ağustos 2020, Pazar 
İnternet sitesi: https://co-matching2020.b2match.io/ 

Online kayıt için: https://co-matching2020.b2match.io/signup 
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Etkinlik tarihi 25 Ağustos 2020, Salı 

Etkinliğin 
düzenleneceği ortam 

B2Match  

Odak Sektörler 

 İnşaat ve Yapı Malzemeleri 

 Makine İmalatı 

 Metal ve Metal İşleme 

 Plastik ve Kauçuk 

 Otomotiv 

 Kimya  

 Enerji 

 Elektrik – Elektronik 

 Turizm 

 Gayrimenkul 

 Gıda 

 Mobilya 

Program  
25 Ağustos 
2020, Salı 

10.00 – 12.30 İkili İş Görüşmeleri: Sabah Oturumu 

13.30 – 18.00 İkili İş Görüşmeleri: Öğleden Sonra Oturumu 

Sorular ve Katılım 
Bildirimleri için 

Tel (DM ABİGEM): (262) 323 08 56 

Tel (KOTO): (262) 322 30 10 

 e-posta (1): ykanpara@abigemdm.com.tr  

 e-posta (2): bcakir@abigemdm.com.tr  

 e-posta (3): ocicek@abigemdm.com.tr 

 e-posta (4): oguz.cagil@koto.org.tr  

Saygılarımla, 
 
Hüseyin Ö. Ünsal 
Uzman, Gebze İrtibat Bürosu 
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Kocaeli Yatırım Destek Ofisi 
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

--  

Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "MARKA Kocaeli İletişim Ağı (Özel Sektör)" grubuna abone olduğunuz için aldınız. 

Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için marka_kocaeli_ozelsektor+unsubscribe@googlegroups.com adresine 

e-posta gönderin. 

Bu tartışmayı web'de görüntülemek için 

https://groups.google.com/d/msgid/marka_kocaeli_ozelsektor/VI1PR0701MB70214C78EB0C64060A7EB363A4720%40VI1PR0701MB7021.e

urprd07.prod.outlook.com adresini ziyaret edin. 
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