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Senden İhracatçı Olur Projesi’nin Eğitimleri Tamamlandı 

DENİB tarafından yürütülen “Senden İhracatçı  Olur” pro jesinin 4 hafta 

süren eğit im programı Haziran  ve Temmuz aylarında Denizli  İhracatçılar 

Birl iği’nde düzenlendi .  

 

“Senden İhracatçı  Olur”  projesi  Denizli’de daha önce ihracat  yapmamış 

veya daha önce ihracat  yapmış fakat sürekli l ik sağlamamış olan firmalara ihracat 

konusunda farkındalık kazandırmayı  ve ihracatın gerçekleştir i lmesi süreçlerinde 

destek sağlayacak bir  programdır.    

 

Senden İhracatçı  Olur Projesi  Eğit imi Rönesans Değişim ve Yönetişim 

Bilimleri  Ensti tüsü’nden Ceyhun Yeşi lşeri t  tarafından sunulan eğit im 

programında;  bir işletmenin amacı,  fonksiyonları  ve hedefleri ,  uluslararası  

pazarlama, rekabet stratej i leri ,  uluslararası  t icarete i l işkin düzenlemeler ,  

uluslararası  t icarette teslim şekil leri ,  INCOTERMS 2020, maliyet  unsurları , 

uluslararası  t icarette kullanılan ödeme şekil leri ,  uluslararas ı  pazarda 

fiyatlandırma,  doğru pazara doğru fiyat  verebilmek, teklif  verebilmek, marka, 

marka olma süreci,  marka yönetimi ,  ihracat  müşteri lerini  belirleme,  hedef  pazar 

analizi ,  rekabetçi  anal izi ,  ihracatta gereken belgeler ve yönetimi , ihracat  eylem 

p lanı  o luşturma ,  ihraç pazarlarında satış becerilerini ,  takım/ekip üyesi  olma, birl ik 

ve beraber olmak i le l iderl ik gibi  birçok konu başlıkları  üzerinde duruldu.  

 

Denizli  İhracatçılar Birl iği’nde gerçekleştir i len proje eğit imleri  i le Denizli  

i l inde ihracat  odakl ı  küresel  girişimcilik potansiyelleri  gelişt ir i l en ,  farkındalık 

kazandırı lan, uluslararası  pazarlara açılabilmek üzere yetkinliği  art ır ı lan ,  yeni 

nesil  girişimcilik ve değer  yaratan yenil ikçi  iş f ikirlerinin gelişmesine katkı  

sağlanan ve ihracat  girişimci kültürünün yayılabilmesini  sağlamak üzere 

cesaretlendiri len, bilgi  ve becerileri  art t ırı lan 30 proje katı l ımcısı  programı 

başarıyla tamamladı.  

 

 



 

 

  

 

Eğitim esnasında gösterdikleri  çalışmalar sonucunda katı l ımcılarımıza 4 

hafta süren eğit imin son gününde DENİB Başkanı  Hüseyin Memişoğlu tarafından 

katı l ım belgeleri  takdim edildi .  Başkan Memişoğlu  proje katı l ımcıları  i le eğit im 

programını değerlendi rerek ihracat yolculuğu sırasında iş yapma şekil leri ,  farklı  

ülkelerin kültürleri ,  marka olmak gibi  birçok konuda bilgi ,  deneyim ve 

tecrübelerini  katı l ımcı larla paylaştı .   

 

 


