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Avrupa B�rl�ğ�'n�n büyüme ve   
�st�hdamı artırma stratej�s�ne  
h�zmet eden en temel araç 

S�z�n İç�n Ne Yapab�l�r�z? 

KOBİ'ler�n �novat�f potans�yeller�n� gel�şt�rmek 
ve onların AB Kom�syonu yasal mevzuatlarına 
karşı farkındalığını arttırmak AİA'nın asıl 
görevler�nden b�r�d�r.  AİA, yatırım fırsatları, 
tekn�k ve t�car� �şb�rl�ğ� fırsatları ve AB 
programları kapsamındak� �şb�rl�ğ� fırsatları 
konularında katılımcılarına destek 
sağlamaktadır. EBIC-EGE'n�n kend� 
bölges�ndek� ve uluslararası alandak� 10 yıllık 
tecrübes�, katılımcılarının uluslararası alanda 
�şb�rl�ğ� yapmasını kolaylaştırmaktadır. 

Yıllık Ver�ler:

70,000 �şb�rl�ğ� görüşmes�

13,000 �k�l� görüşme

1,700,000 etk�nl�klere katılan k�ş� sayısı 

S�z de ücrets�z sunduğumuz 
bu h�zmetlerden 
faydalanmak �ster m�s�n�z? 

Dünyanın 60+ ülkes�ndek� 
�şb�rl�ğ� arayışlarından 
haberdar olmak ve 
h�zmetler�m�zden 
yararlanmak �ç�n hemen 
b�ze ulaşın, b�rl�kte neler 
yapab�leceğ�m�z� konuşalım. 

 

EBİLTEM-TTO

Ege Ün�vers�tes� Kampüsü, EBİLTEM B�nası 35100, Bornova / İZMİR

       0232 343 44 00

Den�zl� T�caret Odası

Saraylar Mah. Saltak Caddes� No:5 20100, DENİZLİ

       0 258 261 19 39

Ege Bölges� Sanay� Odası

Cumhur�yet Bulvarı No:63 35210, Pasaport / İZMİR

       0 232 455 29 00

eb�ltem@eb�ltem.ege.edu.tr 

�nfo@ebso.org.tr

�nfo@dto.org.tr

�nfo@eb�cege.org.tr 

B�ze ulaşın
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EBIC-EGE, Ege Ün�vers�tes� B�l�m ve Teknoloj� 

Merkez� (EBİLTEM-TTO), Den�zl� T�caret Odası 

(DTO) ve Ege Bölges� Sanay� Odası (EBSO) 

tarafından oluşturulan b�r konsors�yum olup, Avrupa 

İşletmeler Ağı (AİA) bünyes�nde en akt�f faal�yet 

gösteren merkezlerden b�r�d�r. Ana faal�yet konusu 

KOBİ'lere, araştırmacılara ve g�r�ş�mc�lere t�car� ve 

teknoloj�k �şb�rl�kler� fırsatları, yatırım fırsatları 

sunmak, bu katılımcılara AB yasal regülasyonları 

hakkında b�lg� vermek, H2020 projeler� katılımları 

�le �lg�l� b�lg�lend�rmeler yapmak, proje ortakları 

bulmak ve bu alanlar �le �lg�l� danışmanlık yapmak 

olan merkez, 2008 yılından ber� faal�yet�n� 

sürdürmekted�r.

EBIC-EGE merkez� aşağıdak� h�zmetler� ücrets�z 

olarak sunmaktadır; 

Ÿ T�car� ve teknoloj�k �şb�rl�ğ� fırsatları platformunu 

kullanarak katılımcılarına uygun �şb�rl�ğ� fırsatları 

sunmak. 

Ÿ Uygun ortakların bulunması ve tanıtım amacıyla, 

�lg� merkez� olan etk�nl�kler �le paralel olarak �k�l� 

görüşme etk�nl�kler� düzenlemek. 

Ÿ Özel �stekler üzer�ne, bell� alanlar, firmalar, 

sektörler �ç�n firma z�yaretler� organ�ze etmek. 

Ÿ Alandak� d�ğer araştırmacılar �le �şb�rl�ğ� fırsatları 

yaratarak KOBİ'ler�n �novasyon ve yen�l�kç�l�k 

alanlarında gel�ş�m�n� desteklemek. 

Ÿ Katılımcılarının H2020 ve farklı AB 

destekl� projelere katılımı �ç�n uygun ortak 

bulunmasına yardımcı olmak. Ayrıca bu 

tarz projeler�n ortak arayışları �ç�n 

katılımcılarını b�lg�lend�rmek. 

Ÿ KOBİ'ler �ç�n yabancı uzman desteğ� 

sağlamak.

Ÿ Gıda ve Tarım

Ÿ Otomot�v, Nakl�ye ve Loj�st�k

Ÿ B�yok�mya Teknoloj�ler�

Ÿ Yaratıcı Endüstr�ler

Ÿ Çevre

Ÿ Sağlık

Ÿ B�l�m ve İlet�ş�m Teknoloj�ler�

Ÿ Akıllı Enerj�

Ÿ Den�zc�l�k Endüstr�s�

Ÿ Malzeme

Ÿ Nano ve M�kro Teknoloj�ler

Ÿ H�zmet

Ÿ Havacılık ve Uzay

Ÿ Sürdürüleb�l�r İnşaat

Ÿ Tekst�l ve Moda

Ÿ Tur�zm ve Kültürel M�ras

Ÿ Kadın G�r�ş�mc�l�k
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