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Manisa’da bir ilk:
“DenizBank Girişimcilik Akademisi Seminerleri
başlıyor!”
Türkiye'nin 4 dev kuruluşu geleceğin girişimcilerini yetiştirmek üzere İzmir'den
sonra Manisa’da da bir araya geldi. DenizBank’ın ana sponsorluğunu üstlendiği
DenizBank Girişimcilik Akademisi seminerleri; Manisa Ticaret ve Sanayi Odası,
Deulcom International ve Yeni Asır işbirliğiyle Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası'nda 19-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Kendi işini kurmak isteyen, kurulmuş işini daha da geliştirmek isteyenlere yönelik olarak düzenlenen
seminerler, iş dünyasında aktif olarak rol alan Deulcom eğitmenleri, DenizBank Ege Bölge Müdürü
İlhan Küçükahmetler gibi isimlerin yer aldığı uzman bir kadro tarafından verilecek.
Seminerde, örnek girişim projeleri incelenerek; iş fikrinin nasıl bulunacağı, iş kurma ve kurulan işi
yönetme, pratik pazarlama ve satış teknikleri, iş planının geliştirilmesi konusunda çok değerli bilgiler
aktarılacak. DenizBank Ege Bölge Müdürü İlhan Küçükahmetler, girişimcilerin gereksindikleri
finansman ve kaynakları nereden sağlayabilecekleri ve bu konuda DenizBank’tan nasıl bir destek
alabileceklerini anlatacak.
DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, seminerlere ilişkin
yaptığı değerlendirmede, bu vesileyle girişimcilere destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade
etti.
Ertürk sözlerine şöyle devam etti: “’Girişimciliğin ülke ekonomisinin önünü açan, istihdamı artıran ve
kalkınmayı sağlayan önemli bir unsur olduğu bilinciyle DenizBank olarak Türkiye’deki girişimcileri
destekliyoruz. DenizBank Girişimcilik Akademisi Seminerleri’nde proje ortağı olarak rol alıyor ve
İzmir’den sonra Manisa’da da girişimcilere eğitim desteği sağlayarak, girişimciliği özendirip yeni
girişimcilerin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. İşletmelerin ‘yanında ve yakınında’ olma felsefemiz
doğrultusunda hizmet veren Turuncularımızla; ürün ve hizmet anlamında sektöre pek çok ilki
kazandırdık. Bu seminerle, yaklaşımımızı bir adım daha öteye taşıyarak; geleceğin başarılı
girişimcilerine vizyon kazandırıyor ve onlara başarının anahtarlarını sunuyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz.”
19 ve 20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek, iki gün sürecek seminerin sonunda, adaylar
hazırlayacakları iş planları ve gelecek projelerini sunacaklar. Jüri tarafından değerlendirilecek en
başarılı 3 proje, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası – Deulcom International ve Yeni Asır’ın internet
sitelerinden tüm Türkiye'ye duyurulacak.
Seminerleri başarıyla tamamlayanlar ‘Manisa Ticaret ve Sanayi Odası – Deulcom International –
DenizBank – Yeni Asır ortak Girişimcilik Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar. Sertifika töreni 20
Temmuz tarihinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek.

