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ÇİN MBA PROGRAMI Hk.

Sayın Üyemiz,
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından, üye firmalarımızın bilgi
birikimlerine ve küresel ekonomik açılımlarına katkı ve fayda sağlamak, en güncel verilere dayanarak
iş dünyasını Çin’de iş yapma ile ilgili bilgi ihtiyacını tam olarak karşılayacak şekilde hazırlamak ve
icra etmek amacıyla, 18 Ekim – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında, toplam 4 hafta / 24 saat süreli
“ÇİN MBA PROGRAMI” düzenlenecektir.
Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan ve aynı zamanda
TÜSİAD Çin Network’ü uzman üyesi olan Dr. Altay ATLI ve konuk konuşmacılar tarafından
gerçekleştirilecek program dahilinde katılımcılar; Çin tarihi, ekonomik ve siyasi yapısı, Çin’e ihracatta
ön plana çıkan sektörler, Çin pazarına erişim, Çin’de markalaşma, yasal gereklilikler ve rekabet
ortamı, Çin’de tüketici tercihleri, Çin ile dijital ticaret, Çin’in serbest ticaret bölgeleri ve Türkiye ile
Çin arasındaki ilişkiler konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Detayları aşağıdaki linkte yer alan 8 modüllü MBA programı, Salı ve Perşembe günleri EİB
eğitim salonları (2 gün / 14:00 – 17:00) ve Zoom Video Konferans sistemi üzerinden
(6 gün / 17:00 – 20:00) hibrit olarak haftada iki gün düzenlenecektir.
Programa katılım kişi başı 1.000 TL (KDV Dahil) olup, kontenjan sayısı 25 kişi ile sınırlı
olacaktır.
İlgili programa katılmak isteyen üyelerimizin https://tinyurl.com/5n75su9n linkinde yer alan
formu doldurarak başvuruda bulunmaları ve ödemeye ilişkin dekontun en geç 11 Ekim 2022 Salı
günü saat 16:30’a kadar selin.peker@eib.org.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
e-imzalıdır
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
Program Detayları ve Şartları: https://eib.li/9064D
Hesap Adı : Ege İhracatçı Birlikleri
Banka Adı : T.Vakıflar Bankası
Şube Adı/ Kodu : İzmir Şubesi / 004
Hesap No : 00158007286377569 (TL Hesabı)
IBAN No : TR64 0001 5001 5800 7286 3775 69
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Selin Dogan Peker
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