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2.Türk-Alman Girişimcilik Zirvesi 6 Haziran,
İstanbul' da gerçekleşti.

TAİDER üyeleri "Bilgi ve Paylaşım" etkinliği
kapsamında bir araya geldi.

TAİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri
Alphazirkel & IFEN "2nd Turkish German
Family Entrepreneur Summit"
organizasyonuna katıldılar. 06 Haziran
2013, İstanbul Tarabya'da tarihi Alman
Büyükelçiliği Yazlık Sarayında gerçekleşen
2. Türk Alman Aile Girişimcileri Zirvesi'ne
TAİDER YK. Başkanı Sn.Şerife İnci Eren, YK.
üyeleri Oğuz Abalıoğlu, Başak Kurtoğlu,
Tuğçe Peker Darcan ve Burak Darcan
katıldılar.

Haziran ayı "Bilgi ve Paylaşım" etkinliği
kapsamında 17 Hazi-ran, Pazartesi günü
By-Cicogna / Levent Marina' da
düzenlenen akşam yemeği
organizasyonunda TAİDER üyeleri bir
araya geldi. 19 aile şirketini temsil eden
32 katılımcının bulunduğu yemekte, yine
üyemiz olan psikolog ve yaşam koçu
Sn.Elif Eren moderatörlük yaptı.

3.Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi Zirvesi
İstanbul' da gerçekleşti.

3.Özel Sermaye ve Girişim Zirvesi
Sermayesi Zirvesi ( Turkey-Private Equity
& Venture Capital Summit -3rd. Edition)
21 Haziran'nda İstanbul' da gerçekleşti.

Taider Gelecek Nesilleri 29 Haziran' da
Çeşme' de buluştu.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tesislerini ziyaret ettik.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sazlıköy / Söke / Aydın tesislerini ziyaret
ettik. 24.6.2013 tarihinde Söke Un
tesislerinde bize evsahipliği yapan
YK.üyemiz Sn.Seyda Akdurak ve ekibine
teşekkür ederiz

Ayın konuğu

Sistemik Danışmanlar Sn. Ebru Sonuç ve
Sn. Nusret Kilercioğlu'nun moderatörlüğünde Devir Teslim Süreçlerini anlamaya
yönelik "Dönüşümün Kıyısında" Taider
Gelecek Nesil 2. Ulusal etkinliği sahil ve
günbatımı eşliğinde 29 Haziran, 2013,
Cumartesi günü Çeşme' de gerçekleşti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut vitae tortor nulla.
Maecenas sit amet augue et sem
vestibulum bibendum eu a justo. Fusce
ante elit, dignissim id mi at, accumsan
posuere mauris. Nunc elit ipsum,
pellentesque vel eros et, ullamcorper
interdum lorem. Sed venenatis
malesuada tortor, non hendrerit velit. Sed
tincidunt bibendum ligula eget
sollicitudin.
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İŞ FIRSATLARI
Schoeller Group Germany / FBN-Germany ( www.schoeller.org )
Categories : Logistic/Pet recycling/ beverage
Contact : Petra Stadler / Petra.Stadler@schoeller.org

Ayın makalesi

Cinsiyetler arası veraset geçişi

Hugh Hefner 50'li yıllarda kendisini bir yıldız yapan
Playboy dergisi ile dergicilik sektöründe bir devrim
yapmıştır. Birçok yönden dergi, Hugh Hefner'in
yaşam şekli ve fikirlerinin kaydıydı. Ancak bu
kendinden menkul rol modelin yeni nesil erkek
okuyucuları için bir erkek varisi yoktu. Boşandığı
eşinden olan kızı Christie, annesiyle başka bir isim
altında büyümüştü. Baba ve kızın tanışmaları sadece
ihtiyatlı ve seyrek ziyaretlerle mümkün olmuştu.

LÜTFEN AJANDALARINIZA NOT ALINIZ...
Tarih : 25-26 Eylül, Çarşamba -Perşembe, İstanbul ve İzmir
Aile Şirketleri Derneği- Tanıtım, Paylaşım ve Farkındalık toplantısı
Tarih: 29-30 Kasım, Cuma-Cumartesi, İstanbul
Taider 1.Ulusal Zirvesi-Büyük Tarabya Otel

BİLGİ VE DİKKATİNİZE

• FBN Xchange şifreleriniz ile ( www.fbn-i.org ) sayfasından Taider üye listesi ve iletişim bilgilerine
ulaşabildiğiniz gibi FBN' e üye 7000 üyenin sektör, kurum ve diğer iletişim bilgilerine kolaylıkla
ulaşabilirsiniz. Şifre ve kullanıcı kodlarınızın temini için Derneğimiz ile iletişime geçiniz.
• Tüzüğümüz gereği kurumsal üyelerimiz temsilcileriyle birlikte 5 kişiye kadar dernek faaliyetlerinden
ve FBN. Xchange network imkanlarından faydalanabilmektedirler. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.
• Etkinliklerimizde konuşmacı olarak aile sirketlerindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen üyelerimizin
Derneğimize bilgi vermesini bekliyoruz.
• Web - sitemizde (taider.org.tr) aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.
* Etkinlikler sayfasında Derneğimiz etkinliklerini takip edebilirsiniz.
* Diğer etkinlikler sayfasında "diğer kurum / kuruluşların Aile Şirketi sahiplerine yönelik etkinlik
programlarını bulabilirsiniz.
* 2013 etkinlik ve toplantı takvimi üyelerimizin ajandaları için kolaylık sağlamaktadır.
* Kaynaklar sayfamız üyelerimizin katkılarıyla zenginleşmektedir.
* Lütfen yer almasını isteiğiniz yazı / makale / link için bizi bilgilendiriniz.
* Kurumsal üyelerimizin logoları "kurumsal ve bireysel üyelik formu" sayfasında yer almaktadır.

