
]l]]llllllll]]|l]llllllllillll|l

T-
_l

,;,Ğ ToBB
ODA VE BORSALARIN
GENEL SEKRETERLİKLERNE

TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR

BiRLlĞl

Tarih
Sayı
Konu

17.09.2020
3422|550-720- 7995
Türkiye-Katar İş Forumu

L __L

Birliğimiz ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde; gıda vc tanm ürünleri, cv kimyasallan, tıbbi
ekipııranlar, teksti[ ürünleri, inşaat ve inşaat malzemcleri, nıobilya, bilişim teknolojileri ve kimyasat
endüstri sektörlerinde faaliyet gösteren Katarlı firmaların katılımlarıyla 29 Eylül 2020 Salı günü saat
1 l :00'da Zoon-ı uygulaması üzerinden Türkiye-Katar İş Foruırru gerçekIeştirilecektir.

Bahse konu Iş Forumu'nun ilk oturumunda açılış konuşmalannın ardından, Türkiye ve Katar'ın ilgili
Bakanlıkları, kuruluşları ve Büyükelçilikleri tarafindan anılan ülkelerdeki iş imkdnlan konusunda sunumlar
yer alacak olup bu bölümde Arapça-Türkçe ve İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır. İş
Forumu kapsamında gerçekleşecek ikinci oturumda ise Türk ve Katarlı firmalar arasında, her iki taraftan
gerekli talep olması halinde, belirtilen sektörlerde paralel ikili görüşmeler düzenlenecektir. Bahse konu
görüşmelerin eş zamanh olarak gerçekleştirilecek olması sebebiyle aynı anda sadece bir sektörel görüşme
takip edilebilecektir. Bu kapsamda, birden fazla sektörde faalivet gösterip. bu doğrultuda birka ç farklı
sörüsmeve katılmak isteven firmaların her sektörel görüsmeye farklı bir nersonelinin kavıt olması ve
görü§meyi takip etmesi gerekecektir

Söz konusu İş Forumu'na kahlmak isteyen firn-ıalanmızın kayıtlarını (İngilizce olarak) katar.tobb.org.tr
adresinden en geç 23 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanıaları gerekmektedir.

Iş Forumu'na katılacak Katarlı şirketlerin profili, katılımcı listesi ve toplantı için teknik ayrıntılar, katılım
teyidini bildiren firmalanmızla bilahare paylaşılacaktır.

ğ.:rrır4
Ali Emre YURDAKUL
Genel sekreter yardımcısı

Bu belge, 5070 sayıIı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak için : http://belgedogruIa.tobb.org.tr/dogru la.aspx?V=BELM95FP
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Bilgilerinizi ve söz konusu Forum'un ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılanmla,
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