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30 Mayıs 2017 

Üye İşyeri Gezisi, İzmir 

 

 

08 Haziran 2017 

Üye İşyeri Gezisi, İstanbul 



Türkiye’nin öncü yalıtım şirketi, değerli 

üyemiz BTM Yalıtım ev sahipliğinde 

gerçekleştireceğimiz işyeri gezisinde 

sizleri aileleriniz ile birlikte aramızda 

görmekten mutluluk duyacağız. 

Katılım 25 kişiyle sınırlı, sadece 

TAİDER üyelerine açıktır. Kayıt için 

tıklayınız. 

 

 

 

TAİDER Akademi Eğitim Anketi 

Akademi eğitimlerinin içerikleri aile 

işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik 

hazırlanmış başka yerde bulunmayan 

özel ve özgün tasarımlardır. TAİDER 

Akademi bünyesindeki eğitim 

faaliyetlerinin şekillendirilmesine 

destek olmak için tıklayınız. 

  

 

 

 

 

Uluslararası FBN Gelecek 

Nesil Ödülü 

FBN ülke derneklerinin gelecek nesil 

üyelerini girişimcilik konusunda teşvik 

etmek ve örneklemeleri arttırmak için 

 

Temizlik kağıdı pazarında Türkiye’nin 

öncü şirketi, değerli kurumsal üyemiz 

Lila Kağıt ev sahipliğinde 

gerçekleştireceğimiz işyeri gezisinde 

sizleri aileleriniz ile birlikte aramızda 

görmekten mutluluk 

duyacağız. Sadece TAİDER üyelerine 

açıktır. Kayıt için tıklayınız. 

 

 

 

Yeni Liderler Çemberi'ne Kayıt 

Olmak için Acele Edin! 

Gizliliğe dayalı, güvenli bir 

ortamda, aile şirketlerine dair ortak 

konuları olan farklı sektör ve 

ailelerden akranların bir araya 

geldiği bu çemberde 8 gelecek nesil 

üyesi yıl içerisinde 6 kez buluşurlar. 

Yeni Liderler Çemberi'ne kayıt 

için tıklayınız. 

 

 

 

Uluslararası FBN Gelecek Nesil 

Staj Programı 

Uluslararası FBN staj programı 

gelecek nesiller ile Dünya’nın dört bir 

yanındaki aile işletmelerini değerler 

 

http://taider.org.tr/etkinlikler/1134/btm_yalitim_isyeri_gezisi.aspx
https://docs.google.com/forms/d/14oIh4bx_3HAd15VtXIyrCbrB885AuPuZpz_PrsDqO18/edit
http://taider.org.tr/etkinlikler/1133/lila_kagit_isyeri_gezisi.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1xc0MsZUM8SbmD-Wbmd4cKpHA3uZ3qIBDAacz6MkYkS4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xc0MsZUM8SbmD-Wbmd4cKpHA3uZ3qIBDAacz6MkYkS4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xc0MsZUM8SbmD-Wbmd4cKpHA3uZ3qIBDAacz6MkYkS4/edit
https://docs.google.com/forms/d/14oIh4bx_3HAd15VtXIyrCbrB885AuPuZpz_PrsDqO18/edit


her yıl düzenlenen Uluslararası FBN 

Gelecek Nesil Ödülü 2017 kayıtları 

başlamıştır! Son başvuru tarihi 05 

Haziran 2017 Kayıt için tıklayınız. 

 

paylaşımı, tecrübe aktarımı ve güvenli 

bir alan içinde güçlü ve etkili bilgi 

aktarımı amacıyla bir araya getiriyor. 

Ayrıntılı bilgi almak için derneğimizle 

iletişime geçebilirsiniz. 

  

 

  

 

 

 

Zirve Erken Kayıt Avantajından Yararlanmak için Son 14 Gün  

 

 

 

https://fbnnxgaward.typeform.com/to/ELnG4m
http://taider.org.tr/zirve-formu35.aspx


 

 

 

 

Instagram hesabımızı takip ediyor musunuz?  

Duyurularımızın ve etkinliklerimizin paylaşıldığı Instagram hesabımız için 

tıklayınız.  

 

 

 

 

 

PAYDAŞLARIMIZDAN  

 

 

 

EGİAD Ev Sahipliğinde "Mesleki Eğitimde Okul-

İşletme İşbirliği Projesi" kapsamında düzenlenecek 

"Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı İzmir 

Çalıştayı" 24 Mayıs 2017, Çarşamba günü saat 

09:30-13:00 arasında gerçekleşecektir.  

Kayıt için tıklayınız.  

Ayrıntılı bilgi için: egiad@egiad.org.tr - 02324223300 

 

 

 

https://www.instagram.com/taideraileisletmeleri/
mailto:egiad@egiad.org.tr
http://taider.org.tr/zirve-formu35.aspx
https://www.surveymonkey.com/r/JV926R5


 

 

Bilgi ve Dikkatinize 

 Kurumsal ve bireysel üyelerimizin aile şirketi logolarına www.taider.org.tr sitemizde yer 

vermekteyiz. Yüksek çözünürlükteki logolarınızı yayınlanmak üzere bize iletebilirsiniz. 

 Komitelerde görev almak isteyen üyelerimizin Dernek merkezi ile bağlantıya geçmesini rica 

ederiz. Komiteler hakkında  ayrıntılı bilgi için; http://taider.org.tr/komiteler.aspx 

 Tüzüğümüz gereği kurumsal üyelerimiz temsilcileriyle birlikte 5 kişiye kadar ve bireysel 

üyelerimiz ferdi olarak dernek faaliyetleri ile FBN Xchange network imkanlarından 

faydalanabilmektedirler. Lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 Etkinliklerimizde konuşmacı olarak aile şirketlerindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen 

üyelerimizin, derneğimize bilgi vermesini rica ederiz. 

 Sadece üyelerimize açık olan bilgi merkezi sayfamızda aile şirketleri konusunda ulusal ve 

uluslararası araştırmalar, makaleler ve kitap önerileri bulabilirsiniz. http://taider.org.tr/bilgi-

merkezi.aspx (şifre için dernek merkezimizi arayınız) 

 TAİDER ve Uluslararası FBN etkinlik takvimine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 Bilgi merkezimizde yer almasını istediğiniz yazı,  makale veya kitap önerilerinizi bizimle 

paylaşabilirsiniz. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 
 

 

 

Telif Hakkı 2017 TAİDER Aile İşletmeleri Derneği © Tüm hakları saklıdır. 

 

Adres: Atatürk Cad. No: 40 Birsan İşhanı Kat: 5 Konak, İzmir  

Telefon: (0232) 265 0090 (0533) 084 3587  

E-posta: info@taider.org.tr  

Web: www.taider.org.tr  

 

E-posta alma tercihinizi değiştirmek için talebinizi info@taider.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 

  

 

 

http://taider.us13.list-manage1.com/track/click?u=559de64d9292449d6b8c59624&id=59530428e5&e=5c74c57a66
http://taider.us13.list-manage.com/track/click?u=559de64d9292449d6b8c59624&id=930b5db843&e=5c74c57a66
http://taider.org.tr/bilgi-merkezi.aspx
http://taider.org.tr/bilgi-merkezi.aspx
mailto:info@taider.org.tr
http://www.taider.org.tr/
mailto:info@taider.org.tr
https://www.facebook.com/TAIDERAileIsletmeleriDernegi?ref=hl
https://twitter.com/TaiderFBN
https://www.linkedin.com/company/3347433?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3347433%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1444657109818%2Ctas%3Ataider
https://www.instagram.com/taideraileisletmeleri/
https://www.youtube.com/channel/UCGeJDtkbij76qMo_x7psSTg
https://plus.google.com/108811724266622460685

