TBCCI TOPLANTI VE ETKİNLİK ORGANIZYASYON HİZMETLERİ
İngiltere’de iş Kurma, Ortak-Müşteri arama, İletişim Ağı kurmayı hedefleyen
progamlarınızın organizasyonu ve yönetimi için hizmetler sunuyoruz
Bire-Bir Görüşmeler

Firma Ziyaretleri

B2B Toplantıları

Saha Ziyaretleri

Networking Toplantıları

Seminer-Eğitim Toplantıları

Konulu Toplantılar

Yuvarlak Masa Görüşmeleri

1980 yılında Londra’da kurulan Turkish-British Chamber of Commerce and Industry (TBCCI)
İngiltere ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi, ortak projelerin
desteklenmesi amacıyla her iki ülkede geniş çaplı hizmet vermektedir. Son zamanlardaki
atılımları ve yeniden yapılanması ile TBCCI Türkiye-İngiltere arasında iş dünyasının önde
gelen bilgi alışverişi ve networking platformu olmuştur. Global çaptaki üyelerinin TBCCI’a
katılımı ve lider firmalarin sponsorlukları TBCCI‘ın bu rolüne ve gelişimine tanıklık etmektedir.
TBCCI iki yönde hizmet sunmaktadır:
▪ İngiltere ile ticaret yapmak, iş kurmak isteyen Türk şirketlerine verilen hizmetler
▪ Türkiye ile ticaret yapmak, iş kurmak isteyen İngiliz şirketlerine verilen hizmetler.
TBCCI’in bu yapısı onu her iki ülkedeki diğer Ticaret Odaları ve kurumlardan farklı kılan bir
özelliğidir.
Bu servisler içinde; bire-bir görüşmeler, firma ziyaretleri, B2B toplantıları, saha ziyaretleri,
networking toplantıları, seminer-eğitim toplantıları, konulu toplantılar ve yuvarlak masa
görüşmeleri gibi iletişim ağı kurma odaklı hizmetler bulunmaktadır.
İngiltere’de iletişim ağınızı genişletmek, iş kurmak, ticaretinizi geliştirmek için İngiltere’de
topantılar-etkinlikler planladığınızda önce bizim ile görüşünüz. Bu organizsayonlarınızı
gerçekleştirmek için TBCCI size gerekli hizmetleri sunacaktır.
TBCCI Toplantı Organizasyonları ve İletişim Ağı Kurma Hizmetleri :
Bilgi temini, öneriler ve organizasyonlar;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Görüşmelere davet etmek istediginiz kişi ve kurumların tespiti/koordinasyonu
Organizasyonun mekanı, tarihi
Toplantının Teknik, İkram ve Lojistik yönleri
Tercüman
Programın hazırlanması
Programın duyurusu (broşür, website, e-posta yayınlar)
Davetiyelerin gönderilmesi ve takibi
Toplantının promosyonu
Konaklama, transferler, şehir turları
Organizatör, hizmet birimleri ve katılımcılar arasında koordinasyon
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TBCCI Etkinlik Organizasyon Hizmetleri
Etkinlik Öncesi
− Katılımcı Kayıtları
− Katılımcılarla iletişim
− Mekan organizasyonu
− Mekan Denetimi
− Konuşmacılarla iletişim
− Hareket Planı
− Mahalli Basın koordinasyonu

Etkinlik Günü
− Kayıt görevlileri
− Katılımcı Kayıtları
− Yaka Kartı
− Mekan Denetimi
− Konuşmacı koordinasyonu
− Program-Broşür dağıtımı
− Fotoğrafçı

Bu servisler TBCCI üyelerine ve aynı şekilde TBCCI üyesi olmayanlara sunulmakta; verilen
hizmetler TBCCI üyelerine indirimli olarak uygulanmaktadır.
İngiltere’de yeni İletişim ağı kurmayı, toplantı düzenlemeyi, işinizi geliştirmeyi planladığınız
zaman bizmle temasa geçin; TBCCI’in toplantı ve etkinlik organizyasyon hizmetleri
hedeflerinizi gerçekleştirmeye destek olacaktır.

İngiltere’de B2B ve benzer toplantıların planlama aşamasında dikkat edilecek hususlar:
▪

İyi bir katılım temini için B2B’ye katılacak ya da ziyaret edilecek İngiliz firmalara ilk
davet gönderme tarihi ile etkinlik/toplantı günü arasında en az 2 aylık bir süre
gerekmektedir.

▪

Bu takvime uyulmak için planlanan ayrıntılı programın tarafımıza mümkün olan
erken zamanda iletilmesinde yarar vardır.

▪

İngiltere’den katılım açısından en zayıf hafta günü Cuma günüdür. En uygun hafta
günleri sırasıyla: Perşembe, Çarşamba, Salı ve Pazartesi olmaktadır. Belirli mahalli
tatillerde katılım yüksek olmayabilmektedir.

▪

B2B toplantısında bulunmaları ya da ziyaret edilmesi istenilen İngiliz firmaları belli
midir? Belli değil ise hangi özellikte İngiliz firmaları aranmaktadır?

▪

İngiliz firmalar programa katılmayı değerlendirirken Türk delegasyondaki kişilerin
isim, firma ve firmalarındakı ünvanları bilmek isteyeceklerdir. Bu nedenle,
Türkiye’den gelecek heyetteki firma listesini ile birlikte bu firmaları temsilen gelen
kişilerin isim ve firma ünvanları da İngiliz firmalarına B2B davetiyeleri veya ziyaret
tarihi göndermeye başlamadan belirlenmelidir.

TURKISH-BRITISH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Tel: +44 20 7321 0999
info@tbcci.org
www.tbcci.org
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