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INSEAD, "The Family Business Map" Araştırması
Paydaşı olduğumuz Uluslararası FBN ve INSEAD işbirliği ile geliştirilen aile
şirketlerine özel anket çalışmasına sizleri davet etmek isteriz.
Aile işletmeleri için rekabet avantajı yaratan şey nedir? İlişkiler ve girişimcilik ruhu
bir aile işletmesi yolculuğunun başlangıcındaki kilit unsurlar olsa da nesiller boyu
sürdürülebilirliğin anahtarı kurumsallaşmadır. INSEAD Family Business Centre
tarafından küresel çapta gerçekleştirilen, aile işletmelerinde kurumsallaşma
araştırması, aile şirketinizi diğer aile şirketleri ile karşılaştırmanıza yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
INSEAD sizi, liderler grubunda yer almaya ve INSEAD’ın Avrupa ve Kuzey
Amerika’daki Aile Şirketleri üzerine yapılan dönüm noktası çalışmalarına
katılmaya davet ediyor. INSEAD bu araştırma ile aile işletmesi sahiplerinden
oluşan bir topluluk oluşturmayı ve topluluk yer aileler arasında en iyi yönetim
uygulamalarının paylaşılarak çoğalmasını amaçlamaktadır.
Yaklaşık 15 dakika sürecek bu çevrimiçi ankete katılarak erişebileceğini imkanlar;
1. Ücretsiz karşılaştırma raporu: Şirketinizi diğer aile şirketleri ile
karşılaştırmanıza olanak tanıyan özelleştirilmiş bir rapor olan “Family
Business Map”
2. Özel INSEAD etkinliklerine davet: “Family Business Map” araştırması
kapsamında gerçekleştirilen bir dizi özel etkinlik ve çalıştaylar
3. Nihai araştırma raporuna öncelikli erişim: “Family Business Map”
araştırmasının “Avrupa ve Kuzey Amerika” kısmına özel hazırlanacak, aile

işletmelerinin kurumsallaşma yolculuğunda karşılaştıkları zorluklar ve
fırsatların yer alacağı nihai rapor
Araştırmadan çıkan sonuçlarınızın sağlığı için soruları yanıtlayan kişinin, aile
dinamikleri ve aile işletmesi hakkında derinlemesine bilgi sahibi bir aile üyesi
olması gerekir.
Ankete katılmak için tıklayınız.

GELECEK ETKİNLİKLER

01-02 Kasım 2019, İSTANBUL
TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi
Aileniz ve işiniz için değerli bilgiler alacağınız TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri
Zirvesi’ne kaydınızı yapmadıysanız lütfen acele edin. Sınırlı sayıda katılımcıya yer
verilecek olan bu özel günde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Kayıt için lütfen tıklayınız.

16-19 Ekim 2019, HİNDİSTAN
Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi

Neden bu zirveye katılmalıyım?
1. İletişim ağınızı geliştirip, dünyaca ünlü konuşmacılardan öğrenme,
2. Benzersiz ve hedef odaklı öğrenme,
3. Unutulmaz sosyal etkinlikler,
4. İlham verici iş yeri ziyaretleri,
5. Hindistan'ın en romantik şehrinde olmak için.
Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi tanıtım videosunu izlemek için lütfen tıklayınız.
Hindistan'ın Udaipur kenditnde gerçekleşecek Dünya Zirvesi hakkında ayrıntılı bilgi
için lütfen tıklayınız. - Şifre: India
Uluslararası FBN 30. Dünya Zirvesi özel videosunu izlemek için lütfen tıklayınız.

29 Kasım - 01 Aralık 2019, İTALYA
Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü
İtalya Milano'da gerçekleşecek Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. Şifre: Creativity
Uluslararası FBN Gelecek Nesil Girişimcilik Günü 2018 ardından hazırlanan
videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

14-17 Mayıs 2020, BULGARİSTAN
Uluslararası FBN 16. Gelecek Nesil Zirvesi
Lütfen Ajandalarınıza Kaydediniz!
Tanıtım filmi için lütfen tıklayınız.

GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER

23 Ağustos 2019, İZMİR
Aileler Buluşması İzmir
Sarıgözoğlu Ailesi'nin konuk konuşmacı olduğu “Gelenekle Geleceği Buluşturmak"
başlıklı paylaşım toplantımızı gerçekleştirdik.
Etkinlik fotoğrafları için lütfen tıklayınız.

Ağustos Ayı TAİDER basın yansımaları için lütfen tıklayınız.

TAİDER internet sitesi bilgi merkezinden, aile şirketlerini ilgilendiren konularda
derlediğimiz makalelere ulaşabilirsiniz. Bilgi merkezi için lütfen tıklayınız.

İnternet sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.

Telif Hakkı 2019 TAİDER Aile İşletmeleri Derneği © Tüm hakları saklıdır.
Adres: Atatürk Cad. No: 40 Birsan İşhanı Kat: 5 Konak, İzmir - TÜRKİYE
Telefon: (0232) 265 0090 (0533) 084 3587
E-posta: info@taider.org.tr
Web: www.taider.org.tr
E-posta alma tercihinizi değiştirme talebinizi info@taider.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

-Bu gruptan ayrılmak isterseniz info@taider.org.tr adresine boş bir mesaj atmanız yeterlidir.
AİLEDE BİRLİK İŞLETMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
www.taider.org.tr
https://www.facebook.com/taideristeaile
--Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "TAIDER DUYURU1" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için taiderduyuru1+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu tartışmayı web'de görüntülemek için https://groups.google.com/d/msgid/taiderduyuru1/00b001d5617a%242ce24b70%2486a6e250%24%40taider.org.tr adresini ziyaret edin.

