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“DenizBank Girişimcilik Akademisi”
İlk Mezunlarını İzmir’de Verdi...
•

Türkiye'nin 4 dev kuruluşu geleceğin girişimcilerini yetiştirmek üzere
İzmir'de biraraya geldi.

•

DenizBank’ın ana sponsorluğunu üstlendiği DenizBank Girişimcilik
Akademisi seminerleri, 21-22 Haziran 2008 tarihlerinde İzmir Ticaret
Odası, Deulcom International ve Yeni Asır işbirliğiyle İzmir Ticaret
Odası'nda gerçekleşti.

•

Seminer katılımcılarına sertifikaları,
düzenlenen bir törenle takdim edildi.

23

Haziran

2008

tarihinde

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
verildi.
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 aktarıldı. DenizBank Ege Bölge Müdürü İlhan
Küçükahmetler, girişimcilerin gereksindikleri finansman ve kaynakları nereden
sağlayabilecekleri ve bu konuda DenizBank’tan nasıl bir destek alabileceklerini anlattı.
21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen iki günlük seminerin ardından katılımcılar, 23
Haziran 2008 Salı günü yine İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen bir törenle “İzmir Ticaret
Odası – Deulcom International – DenizBank – Yeni Asır Ortak Girişimcilik Sertifikası”nı
aldılar.
Törende bir konuşma yapan DenizBank Ege Bölge Müdürü İlhan Küçükahmetler
“DenizBank olarak, Türkiye’nin üç önemli kurumu ile işbirliğinde, İzmirli girişimcilere ve
girişimci adaylarına gelecek iş yaşamlarında önemli bir katma değer sağlayacağına
inandığımız bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki gün süren yoğun
eğitimlerin sonunda bugün sertifikalarını alan tüm girişimcilere iş yaşamlarında başarılar
diliyorum. Eminim ki, seminerlerde yer alan uzman isimlerin sunduğu başarı anahtarları ve
iş yaşamıyla ilgili ipuçları, önümüzdeki dönemde tüm katılımcılar için son derece faydalı
olacaktır. ”
Seminere katılımcılarından arzu edenler, hazırlayacakları iş planları ve gelecek projelerini
30 Haziran 2008 tarihine kadar, konusunda uzman isimlerden oluşan jüriye sunacaklar.
Jüri tarafından değerlendirilecek en başarılı 3 proje, İzmir Ticaret Odası – Deulcom
International ve Yeni Asır’ın internet sitelerinden tüm Türkiye'ye duyurulacak.

