
Ticaretin hızla küreselleştiği günümüzde, İstanbul tüm Dünya'ya açılan bir liman olarak önemli bir buluşma noktası olarak

bilinmektedir. Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül

tarihlerinde Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile

yöneten, uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye,

yaklaşık uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline

getirmek için girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir

resepsiyona katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar. Konuşmacıları arasında, Adidas,

DSV, Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten

yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi

atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların

yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin

açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından

yapılacak. Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de,

ISCSI2013'ten bir gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan

Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan

üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux,

Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT,

Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal

şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin

katıldığı final ile dünya şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi. -DirectFN Haber Merkezi- www.directfn.com.tr
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Ticaretin hızla küreselleştiği günümüzde, İstanbul tüm Dünya'ya açılan bir liman olarak önemli bir buluşma noktası olarak

bilinmektedir. Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül

tarihlerinde Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak.
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Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile yöneten,

uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık

uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için

girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona

katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar. Konuşmacıları arasında; Adidas, DSV,

Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten

yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi

atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların

yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin

açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından

yapılacak. Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de,

ISCSI2013'ten bir gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan

Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan

üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux,

Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT,

Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal

şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin

katıldığı final ile dünya şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi. 12.09.2013 16:15:24
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BASIN BÜLTENİ-150 ULUSLARARASI ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ TEDARİK ZİNCİRİ ZİRVESİ

ISCSI 2013 İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

   Ticaretin hızla küreselleştiği günümüzde, İstanbul tüm Dünya'ya açılan bir liman olarak önemli bir buluşma noktası olarak

bilinmektedir. Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül

tarihlerinde Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak.     Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile

yöneten, uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye,

yaklaşık uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline

getirmek için girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir

resepsiyona katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar.    Konuşmacıları arasında

Adidas, DSV, Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların, global operasyonlarını

yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında

ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş, Arçelik ve LC Waikiki gibi

markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan

zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever

tarafından yapılacak.    Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali

de, ISCSI2013'ten bir gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan

Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer,  Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan

üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux,

Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT,

Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal

şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin

katıldığı final ile dünya şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.     Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )

http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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Bağlı kal

 

Ticaretin hızla küreselleştiği günümüzde, İstanbul tüm Dünya'ya açılan bir liman olarak önemli bir buluşma noktası olarak

bilinmektedir. Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül

tarihlerinde Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak.

 

Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile yöneten, uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile

stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik

zincirlerinin merkezi haline getirmek için girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu

tarafından verilecek bir resepsiyona katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar.

 

Konuşmacıları arasında; Adidas, DSV, Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların,

global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı

zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş,

Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM

tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı

Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından yapılacak.

 

Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de, ISCSI2013'ten bir

gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan Slimstock'un Türkiye

Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan üst düzey interaktif bir

iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux, Apple, Fujifilm, Heinz,

Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT, Canon gibi firmalar bugüne

kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal şirket verilerek bu şirketin

tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin katıldığı final ile dünya

şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni Uluslararası Tedarik Zinciri

Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.
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Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile yöneten,

uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık

uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için

girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona

katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar. Konuşmacıları arasında; Adidas, DSV,

Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten

yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi

atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların

yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin

açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından

yapılacak. Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de,

ISCSI2013'ten bir gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan

Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan

üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux,

Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT,

Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal

şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin

katıldığı final ile dünya şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi. Büyütmek için tıklayınız.
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150 Uluslararası Şirketin üst düzey yöneticileri Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013 için İstanbul'a geliyor.
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150 Uluslararası Şirketin üst düzey yöneticileri Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013 için İstanbul'a geliyor.

 

Ticaretin hızla küreselleştiği günümüzde, İstanbul tüm Dünya'ya açılan bir liman olarak önemli bir buluşma noktası olarak

bilinmektedir. Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül

tarihlerinde Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak.

 

Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile yöneten, uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile

stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik

zincirlerinin merkezi haline getirmek için girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu

tarafından verilecek bir resepsiyona katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar.

 

Konuşmacıları arasında; Adidas, DSV, Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların,

global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı

zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada temsil eden Tofaş,

Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM

tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı

Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından yapılacak.

 

Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de, ISCSI2013'ten bir

gün önce yapılarak şampiyon belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan Slimstock'un Türkiye

Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan üst düzey interaktif bir

iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux, Apple, Fujifilm, Heinz,

Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT, Canon gibi firmalar bugüne

kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal şirket verilerek bu şirketin

tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin katıldığı final ile dünya

şampiyonu belirleniyor. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni Uluslararası Tedarik Zinciri

Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.
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150 Uluslararası Şirketin üst düzey yöneticileri Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013 için İstanbul'a geliyor. Tüm Dünya

tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde Uluslararası Tedarik

Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır, tedarik zincirini başarı ile yöneten, uluslararası şirketlerin ve

yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık uluslararası 150 şirket katılacak.

Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için girişimlerde de bulunacak. Zirvenin

ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak

için gerekli görüşmelere başlayacak. Konuşmacıları arasında, Adidas, DSV, Johnson & Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP

Objects gibi uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları

yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile

uluslararası arenada temsil eden Tofaş, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda

uluslararası yayın yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in

katkı ve katılımları ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından yapılacak. Dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale

kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon oyununun finali de, ISCSI 2013'ten bir gün önce yapılarak şampiyon

belirlenecek. Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nin sponsorlarından olan Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer,

Fresh Connection oyununun dünya devi şirket yöneticileri tarafından oynanan üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu

belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma 1 yıl sürüyor. Electrolux, Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin,

Johnson&Johnson, Vodafone, Volvo, Philips, Shell, Nike, Nestle, TNT, Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca

uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her firmanın takımına bir sanal şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini

yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi durumdaki 10 şirketin katıldığı final ile dünya şampiyonu belirleniyor.

Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti. Final ve Ödül töreni Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da

gerçekleşecek" dedi. LOJİPORT
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Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır tedarik zincirini başarı ile yöneten,

uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık

uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için

girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona

katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar. 26 Eylül Perşembe günü Doubletree By

Hilton/Moda-İstanbul'da gerçekleştirilecek olan, sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun üstlendiği organizasyon saat 17.30'a kadar

devam edecek. Konuşmacılar arasında, Adidas, DSV, Johnson&Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi

uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat

çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada

temsil eden Tofaş, Vestel, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın

yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları

ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından yapılacak. -DirectFN Haber Merkezi- www.directfn.com.tr
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Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak. Uzun yıllardır tedarik zincirini başarı ile yöneten,

uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık

uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için

girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona

katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar. 26 Eylül Perşembe günü Doubletree By

Hilton/Moda-İstanbul'da gerçekleştirilecek olan, sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun üstlendiği organizasyon saat 17.30'a kadar

devam edecek. Konuşmacılar arasında, Adidas, DSV, Johnson&Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi

uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat

çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada

temsil eden Tofaş, Vestel, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın

yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları

ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sayın Mustafa Sever tarafından yapılacak. -DirectFN Haber Merkezi- www.directfn.com.tr
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DÜNYA TİCARET DEVLERİ, ISCSI 2013 İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

   Tüm Dünya tarafından gelişmekte olan en önemli pazarlardan biri olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 Eylül tarihlerinde

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013'e ev sahipliği yapacak.     Uzun yıllardır tedarik zincirini başarı ile yöneten,

uluslararası şirketlerin ve yöneticilerinin tecrübelerini ve yeni teknolojiler ile stratejilerini paylaşacakları zirveye, yaklaşık

uluslararası 150 şirket katılacak. Bu şirketlerin tamamı Türkiye ve İstanbul'u, tedarik zincirlerinin merkezi haline getirmek için

girişimlerde de bulunacak. Zirvenin ilk gününde katılımcılar Hollanda Konsolosluğu tarafından verilecek bir resepsiyona

katılarak, işbirliklerinin ilk adımlarını atmak için gerekli görüşmelere başlayacaklar.    26 Eylül Perşembe günü Doubletree By

Hilton/Moda-İstanbul'da gerçekleştirilecek olan, sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun üstlendiği organizasyon saat 17.30'a kadar

devam edecek. Konuşmacılar arasında  Adidas, DSV, Johnson&Johnson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi

uluslararası markaların, global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat

çeken Diaego, aynı zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, Türkiye'yi ciddi yatırımlar ile uluslararası arenada

temsil eden Tofaş, Vestel, Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası yayın

yapan sektör dergisi SCM tarafından takip edilecek olan zirvenin açılışı, Türkiye Lojistik Derneği LODER'in katkı ve katılımları

ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı Mustafa Sever tarafından yapılacak.    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )

http://www.foreks.com    http://twitter.com/ForeksTurkey
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GLOBAL TİCARETİN DEVLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYORKüreselleşen ticaretin dünyaya açılan limanı

konumundaki İstanbul, uluslararası şirket ve yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşecek iki ayrı dev buluşmaya ev sahipliği

yapacak.Uluslararası 150 şirket ve marka temsilcilerinin, global operasyonlarını yürüten yöneticilerinin katılacağı Uluslararası

Tedarik Zinciri Zirvesi (ISCSI)'nin açılışı Hollanda Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecektir. Türkiye Lojistik Derneği LODER'in

katkı ve katılımıyla 26 Eylül'de küresel ticaretin aktörlerini buluşturan zirvenin açılışı Ekonomi Bakan Yrd. Mustafa Sever

tarafından yapılacaktır.Adidas, DSV, Johson and Johson, Ortec, Slimstock, Finavista, MP Objects gibi uluslararası markaların,

global operasyonlarını yöneten yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye'de yeni yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Diaego, aynı

zamanda bankacılık alanında ciddi atılımları olan TEB, ciddi yatırımlar ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Tofaş,

Arçelik ve LC Waikiki gibi markaların yöneticileri de konuşmacılar arasında yer almaktadır.Dünya Şampiyonu Şirket Belli

OlacakISCSI öncesinde 25 Eylül'de, dünyaca ünlü 10 dev şirketin finale kaldığı Fresh Connection tedarik zinciri simülasyon

oyununun 2013 dünya şampiyonunun belirleneceği final heyecanı da yine İstanbul'da yaşanacak. Uluslararası Tedarik Zinciri

Zirvesi'nin sponsorlarından olan Slimstock'un Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, Fresh Connection oyununun dünya devi şirket

yöneticileri tarafından oynanan üst düzey interaktif bir iş simülasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl organize edilen sanal yarışma

1 yıl sürüyor. Elektrolux, Apple, Fujifilm, Heinz, Honda, Coca Cola, Daikin, Johnson&amp;Johnson, Vodafone, Volvo, Philips,

Shell, Nike, Nestle, TNT, Canon gibi firmalar bugüne kadar katılan onlarca uluslararası dev şirketlerden sadece birkaçı. Her

firmanın takımına bir sanal şirket verilerek bu şirketin tedarik zincirini yönetmeleri isteniyor. 1 yıl sonunda tedarik zinciri en iyi

durumdaki 10 şirketin katıldığı final ile dünya şampiyonunu belirliyoruz. Bu yıl 3. kez oynanan oyun final için İstanbul'u seçti.

Final ve Ödül töreni Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi içinde İstanbul'da gerçekleşecek" dedi.Uluslararası Tedarik Zinciri

Zirvesi 2013, LODER, Slimstock, DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista, The Fresh Connectin'ın katkılarıyla

düzenlenmektedir.Değerli basınımızın güzide temsilcisi olarak sizleri aramızda görmekten onur duyarız…PROGRAM:26 Eylül

2013 Perşembe08.30-09.30 Kayıt09.30-10.00 Açılış-Mustafa SEVER/Ekonomi Bakan Yrd.Prof. Dr. Gülçin

BÜYÜKOZLAN/LODER Bşk.10.00-10.30 Dr. Heiko SCHAEFER, Adidas Moda Operasyonları10.30-11.00 Çay kahve

arası11.00-11.30 Engin ERGÖR/Vestek Tedarik Zinciri Direktörü11.30-12.00 Ivanka JANSSEN/Diageo Uluslararası Tedarik

Zinciri Direktörü12.30-13.30 Öğle arası13.30-14.30 Eş Zamanlı Uzmanlık SeminerleriHülya Ovalı YILDIRIM/Arçelik Sistem

Geliştirme Üst Düzey Uzm.Michel de HAAS/DSV Dolaylı Vergi ve Ticaret Uyum DanışmanıTarık TOPRAK/Ferrero Tedarik

Zinciri Direktörü14.30-15.30 Eş Zamanlı Uzmanlık SeminerleriPeter BOL/Slimstock Entegre İş Planlama UzmanıMurat

GÜVENTÜRK/Selco Danışman ve KurucuGeorgios SARIGIANNIDIS-ORTEC Operasyon DirektörüThe Fresh Connection

Game15.30-16.00 Çay kahve arası16.00-16.30 Erdem ÇALIŞKAN/LC Waikiki Tedarik Zinciri Direktörü16.30-17.00 Marcel Van

RASSUM/Johnson&amp;Jahnson, EMEA Direktörü17.00-17.30 Fresh Connection Ödül Töreni19.00-23.00 Akşam

YemeğiADRESDoubletree By HiltonCaferağa Mah. Albay F. Sözender Cd. No: 31 Moda KadıköyTel: 0216 542 43

44İletişim:Selçuk Sakatoğlu/Medya İletişim Danışmanı 0533 256 07 71/s.sakatoglu@gmail.comAyça Öztürk

Atılgan/www.beedanismanlik.com0533 646 33 92/ayca@beedanismanlik.com
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Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi

(ISCSI) 2013'ün açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için

lojistiğin büyük önem kazandığına dikkat çekerek, "Üretim tek başına yeterli değildir. Lojistik günümüzde pazara giriş

stratejilerinin belirlenmesinde, üretim ve ihracat fiyatlarının tespitinde, küresel ticaretteki rekabet savaşının kazanılmasında başlı

başına bir politika aracı durumuna gelmiştir" dedi. Lojistik sektörünün küresel rekabette anahtarı konumuna geldiğini belirten

Sever, "2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Suriye transit geçişleri kapanmadan önce bakanlığımız inisiyatifi ile

çalışmalar başlatarak Mısır üzerinden Körfez ülkelerine ulaşımı sağlayan Türkiye-Mısır-Körfez Ro-Ro hattını açtık" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen Sever, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde,

dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen gelirimizi 25 bin dolara

çıkarmak, mal ihracatımızı 500 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 150 milyar dolara yükseltmek bu hedefler arasında yer

almaktadır" şeklinde konuştu. Sever, bunun için ekonominin tüm paydaşlarının uyum içinde hareket etmesi, üretim, ihracat, ithalat

ve özellikle lojistik sektörleri arasındaki koordinasyonun eksiksiz bir şekilde tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. TÜRKİYE 4

KITADA LOJİSTİK ÜSSÜ AÇIYOR Ekonomi Bakanlığı olarak yurt dışında lojistik merkezleri kurma çalışmaları yürüttüklerini

söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever şunları söyledi: "Çin, Rusya, ABD, Brezilya ve Sahraaltı Afrika'da lojistik

merkezler kurulması amacıyla çalışmalarımız başlattık. Yine Bakanlığımız tarafından, ihracatçılarımıza yeni ihracat güzergâhları

oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir." TÜRKİYE ULUSLARARASI MARKALARIN GÖZDESİ OLDU

LODER, Slimstock, DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista, The Fresh Connectin'ın katkılarıyla düzenlenen Uluslararası

Tedarik Zinciri Zirvesi'nde uluslararası markaların yöneticileri Türkiye'nin dünya ekonomisi içinde yükselen grafiğine dikkat

çektiler. Özellikle İstanbul'un uluslararası ticaretin limanlarından biri olduğunun ifade edildiği Zirve'de, global şirketlerin

Türkiye'yi üretim ve yatırım üssü olarak gördükleri belirtildi. Zirvede konuşan Adidas Moda Operasyonları Müdürü Dr. Heiko

SCHAEFER, "Küresel politikalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Adidas markasının lojistik politikalarında Türkiye'yi öncelikli

ülke olarak gündemimize aldık" dedi. TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PAZARIMIZ Genel tüketici, ecza ve medikal ürünlerde 178'den

fazla ülkede satışları bulunan Jhonson and Jhonson Ortadoğu Genel Müdürü Marcel Van Rossum, büyüme stratejilerinde Türkiye

ve Rusya'nın öncelikli ülkeler olduğunu belirtti. Türk hükümetinin sağlık reformlarının tüketicilerin ürünlere daha fazla

ulaşmasını sağladığına dikkat çekti. ZİRVE'NİN İKİNCİSİ YAPILACAK Zirve'yi destekleyen ve Türkiye'de büyüme stratejileri

izleyen Hollandalı uluslar arası şirketlerin yöneticileri ise şunları söylediler: Slimstock CEO Eric Van Dijk: Türkiye'de lojistiğin

önemi yeni ama hızlı bir şekilde kavranıyor. Hollanda'da ileri düzeyde olan lojistik ve tedarik zinciri konusunda deneyimlerimizi

paylaşmak için bu zirve fikri ortaya çıktı. Bu zirveyle yabancı katılımcılar, yerli katılımcılar sayesinde Türkiye pazarını yakından

görme fırsatı buldular. 2014'te 2.sini gerçekleştireceğiz. DSV Yönetim Kurulu Üyesi Meinderdjan Botman: Dünyanın hemen her

yerinde faaliyet gösteren DSV'nin özellikle Türkiye'deki müşterileri, bizim büyümemizi istiyorlar. Biz bu çerçevede Zirve'yi

destekledik ve katıldık. Bu zirveyi önümüzdeki yıl da tekrarlayacağız. Ancak Türkiye'deki şirketlerin Zirve ile yurt dışı

bağlantıları kurmalarına yönelik bir konseptte olacak. ORTEC Adi Karamehmedovic: Zirveyi destekliyoruz, çünkü lojistik

hizmeti veren ve alan bir araya getirdi. Bu sayede 20 kadar şirketin lojistik ve tedarik zinciri konusunda iyileştirmeler yapması

gerektiğini fark ettik.
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Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nde

Türkiye'nin lojistik yatırımları konuşuldu. Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, oluşturulan alternatif güzergahlara dikkat

çekti Eklenme Tarihi : 30 Eylül 2013 Pazartesi Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen

Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi (ISCSI) 2013'ün açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever,

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için lojistiğin büyük önem kazandığına dikkat çekerek, "Üretim tek başına yeterli değildir.

Lojistik günümüzde pazara giriş stratejilerinin belirlenmesinde, üretim ve ihracat fiyatlarının tespitinde, küresel ticaretteki rekabet

savaşının kazanılmasında başlı başına bir politika aracı durumuna gelmiştir" dedi. Lojistik sektörünün küresel rekabette anahtar

konumuna geldiğini belirten Sever, "2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Suriye transit geçişleri kapanmadan

önce bakanlığımız inisiyatifi ile çalışmalar başlatarak Mısır üzerinden Körfez ülkelerine ulaşımı sağlayan Türkiye-Mısır-Körfez

Ro-Ro hattını açtık" dedi. Hedefler büyük Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen Sever,

"Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümünde, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, milli gelirimizi 2 trilyon

dolara, kişi başına düşen gelirimizi 25 bin dolara çıkarmak, mal ihracatımızı 500 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 150 milyar

dolara yükseltmek bu hedefler arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu. Sever, bunun için ekonominin tüm paydaşlarının uyum

içinde hareket etmesi, üretim, ihracat, ithalat ve özellikle lojistik sektörleri arasındaki koordinasyonun eksiksiz bir şekilde tesis

edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye 4 kıtada lojistik üssü açıyor Ekonomi Bakanlığı olarak yurt dışında lojistik merkezleri

kurma çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever şunları söyledi: "Çin, Rusya, ABD, Brezilya

ve Sahraaltı Afrika'da lojistik merkezler kurulması amacıyla çalışmalarımız başlattık. Yine Bakanlığımız tarafından,

ihracatçılarımıza yeni ihracat güzergâhları oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir." Türkiye uluslararası

markaların gözdesi oldu LODER, Slimstock, DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista, The Fresh Connectin'ın katkılarıyla

düzenlenen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'nde uluslararası markaların yöneticileri Türkiye'nin dünya ekonomisi içinde

yükselen grafiğine dikkat çektiler. Özellikle İstanbul'un uluslararası ticaretin limanlarından biri olduğunun ifade edildi Zirve'de,

global şirketlerin Türkiye'yi üretim ve yatırım üssü olarak gördükleri belirtildi. Zirvede konuşan Adidas Moda Operasyonları

Müdürü Dr. Heiko SCHAEFER, "Küresel politikalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Adidas markasının lojistik politikalarında

Türkiye'yi öncelikli ülke olarak gündemimize aldık" dedi.
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Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi

(ISCSI) 2013'ün açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, lojistik sektörünün küresel rekabette

anahtarı konumuna geldiğini belirterek, "2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Suriye transit geçişleri

kapanmadan önce bakanlığımız inisiyatifi ile çalışmalar başlatarak Mısır üzerinden Körfez ülkelerine ulaşımı sağlayan Türkiye-

Mısır-Körfez Ro-Ro hattını açtık" dedi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için lojistiğin büyük önem kazandığına dikkat

çeken Sever, "Üretim tek başına yeterli değildir. Lojistik günümüzde pazara giriş stratejilerinin belirlenmesinde, üretim ve ihracat

fiyatlarının tespitinde, küresel ticaretteki rekabet savaşının kazanılmasında başlı başına bir politika aracı durumuna gelmiştir" diye

konuştu. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen Sever, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş

yıldönümünde, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen gelirimizi 25 bin

dolara çıkarmak, mal ihracatımızı 500 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 150 milyar dolara yükseltmek bu hedefler arasında

yer almaktadır" dedi. Sever, bunun için ekonominin tüm paydaşlarının uyum içinde hareket etmesi, üretim, ihracat, ithalat ve

özellikle lojistik sektörleri arasındaki koordinasyonun eksiksiz bir şekilde tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. TÜRKİYE 4

KITADA LOJİSTİK ÜSSÜ AÇIYOR Ekonomi Bakanlığı olarak yurt dışında lojistik merkezleri kurma çalışmaları yürüttüklerini

söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever şunları söyledi: "Çin, Rusya, ABD, Brezilya ve Sahraaltı Afrika'da lojistik

merkezler kurulması amacıyla çalışmalarımız başlattık. Yine Bakanlığımız tarafından, ihracatçılarımıza yeni ihracat güzergahları

oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir." TÜRKİYE ULUSLARARASI MARKALARIN GÖZDESİ OLDU

LODER, Slimstock, DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista ve The Fresh Connection katkılarıyla düzenlenen Uluslararası

Tedarik Zinciri Zirvesi'nde, uluslararası markaların yöneticileri Türkiye'nin dünya ekonomisi içinde yükselen grafiğine dikkat

çektiler. Özellikle İstanbul'un uluslararası ticaretin limanlarından biri olduğunun ifade edildiği zirvede, global şirketlerin

Türkiye'yi üretim ve yatırım üssü olarak gördükleri belirtildi. Zirvede konuşan Adidas Moda Operasyonları Müdürü Dr. Heiko

Schaefer, "Küresel politikalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Adidas markasının lojistik politikalarında Türkiye'yi öncelikli ülke

olarak gündemimize aldık" dedi. Genel tüketici, ecza ve medikal ürünlerde 178'den fazla ülkede satışları bulunan

Johnson&Johnson Ortadoğu Genel Müdürü Marcel Van Rossum, büyüme stratejilerinde Türkiye ve Rusya'nın öncelikli ülkeler

olduğunu belirtti. Türk hükümetinin sağlık reformlarının tüketicilerin ürünlere daha fazla ulaşmasını sağladığına dikkat çekti.

ZİRVE'NİN İKİNCİSİ YAPILACAK 2014 yılında Ekim ayında tekrarlanması planlanan Uluslararası Tedari Zinciri Zirvesi'ni

destekleyen ve Türkiye'de büyüme stratejileri izleyen Hollandalı uluslararası şirketlerin yöneticileri ise şunları söylediler:

Slimstock CEO Eric Van Dijk: Türkiye'de lojistiğin önemi, yeni ama hızlı bir şekilde kavranıyor. Hollanda'da ileri düzeyde olan

lojistik ve tedarik zinciri konusunda deneyimlerimizi paylaşmak için bu zirve fikri ortaya çıktı. Yabancı katılımcılar, bu zirveyle

yerli katılımcılar sayesinde Türkiye pazarını yakından görme fırsatı buldular. 2014'te yine İstanbul'da ikincisini gerçekleştireceğiz.

DSV Yönetim Kurulu Üyesi Meinderdjan Botman: Dünyanın hemen her yerinde faaliyet gösteren DSV'nin özellikle Türkiye'deki

müşterileri, bizim büyümemizi istiyorlar. Biz bu çerçevede zirveyi destekledik ve katıldık. Bu zirveyi önümüzdeki yıl da

tekrarlayacağız ve Türkiye'deki şirketlerin yurt dışı bağlantıları kurmalarına yönelik çalışmalarımız da olacak. ORTEC Yönetim

Kurulu Üyesi Adi Karamehmedovic: Zirveyi destekliyoruz, çünkü lojistik hizmeti veren ve alan bir araya getirdi. Bu sayede 20

kadar şirketin lojistik ve tedarik zinciri konusunda iyileştirmeler yapması gerektiğini fark ettik. -DirectFN Haber Merkezi-

www.directfn.com.tr
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Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi (ISCSI) 2013, İstanbul'da yapıldı. Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin

katılımıyla gerçekleştirilen ISCSI 2013?ün açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, lojistik

sektörünün küresel rekabette anahtarı konumuna geldiğini belirterek, ?2011 yılında başlayan Suriye?deki iç savaş nedeniyle,

Suriye transit geçişleri kapanmadan önce bakanlığımız inisiyatifi ile çalışmalar başlatarak Mısır üzerinden Körfez ülkelerine

ulaşımı sağlayan Türkiye-Mısır-Körfez Ro-Ro hattını açtık? dedi.Türkiye?nin 2023 hedeflerine ulaşmak için lojistiğin büyük

önem kazandığına dikkat çeken Sever, ?Üretim tek başına yeterli değildir. Lojistik günümüzde pazara giriş stratejilerinin

belirlenmesinde, üretim ve ihracat fiyatlarının tespitinde, küresel ticaretteki rekabet savaşının kazanılmasında başlı başına bir

politika aracı durumuna gelmiştir? diye konuştu.Türkiye?nin 2023 yılı hedefleri çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen Sever,

?Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, milli gelirimizi 2 trilyon dolara,

kişi başına düşen gelirimizi 25 bin dolara çıkarmak, mal ihracatımızı 500 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 150 milyar dolara

yükseltmek bu hedefler arasında yer almaktadır? dedi.Sever, bunun için ekonominin tüm paydaşlarının uyum içinde hareket

etmesi, üretim, ihracat, ithalat ve özellikle lojistik sektörleri arasındaki koordinasyonun eksiksiz bir şekilde tesis edilmesi

gerektiğini ifade etti.Türkiye 4 kıtada lojistik üssü açıyorEkonomi Bakanlığı olarak yurt dışında lojistik merkezleri kurma

çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever şunları söyledi: ?Çin, Rusya, ABD, Brezilya ve

Sahraaltı Afrika?da lojistik merkezler kurulması amacıyla çalışmalarımız başlattık. Yine Bakanlığımız tarafından,

ihracatçılarımıza yeni ihracat güzergâhları oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir.?Türkiye, uluslararası

markaların gözdesi oldu LODER, Slimstock, DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista ve The Fresh Connection katkılarıyla

düzenlenen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi?nde, uluslararası markaların yöneticileri Türkiye?nin dünya ekonomisi içinde

yükselen grafiğine dikkat çektiler. Özellikle İstanbul?un uluslararası ticaretin limanlarından biri olduğunun ifade edildiği zirvede,

global şirketlerin Türkiye?yi üretim ve yatırım üssü olarak gördükleri belirtildi.Zirvede konuşan Adidas Moda Operasyonları

Müdürü Dr. Heiko Schaefer, ?Küresel politikalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Adidas markasının lojistik politikalarında

Türkiye?yi öncelikli ülke olarak gündemimize aldık? dedi.Genel tüketici, ecza ve medikal ürünlerde 178?den fazla ülkede satışları

bulunan Johnson&amp;Johnson Ortadoğu Genel Müdürü Marcel Van Rossum, büyüme stratejilerinde Türkiye ve Rusya?nın

öncelikli ülkeler olduğunu belirtti. Türk hükümetinin sağlık reformlarının tüketicilerin ürünlere daha fazla ulaşmasını sağladığına

dikkat çekti.Zirvenini ikincisi yapılacak 2014 yılında Ekim ayında tekrarlanması planlanan Uluslararası Tedari Zinciri Zirvesi?ni

destekleyen ve Türkiye?de büyüme stratejileri izleyen Hollandalı uluslararası şirketlerin yöneticileri ise şunları

söylediler:Slimstock CEO Eric Van Dijk: Türkiye?de lojistiğin önemi, yeni ama hızlı bir şekilde kavranıyor. Hollanda?da ileri

düzeyde olan lojistik ve tedarik zinciri konusunda deneyimlerimizi paylaşmak için bu zirve fikri ortaya çıktı. Yabancı katılımcılar,

bu zirveyle yerli katılımcılar sayesinde Türkiye pazarını yakından görme fırsatı buldular. 2014?te yine İstanbul?da ikincisini

gerçekleştireceğiz.DSV Yönetim Kurulu Üyesi Meinderdjan Botman: Dünyanın hemen her yerinde faaliyet gösteren DSV?nin

özellikle Türkiye?deki müşterileri, bizim büyümemizi istiyorlar. Biz bu çerçevede zirveyi destekledik ve katıldık. Bu zirveyi

önümüzdeki yıl da tekrarlayacağız ve Türkiye?deki şirketlerin yurt dışı bağlantıları kurmalarına yönelik çalışmalarımız da

olacak.ORTEC Yönetim Kurulu Üyesi Adi Karamehmedovic: Zirveyi destekliyoruz, çünkü lojistik hizmeti veren ve alan bir araya

getirdi. Bu sayede 20 kadar şirketin lojistik ve tedarik zinciri konusunda iyileştirmeler yapması gerektiğini fark ettik.
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Ulusal ve uluslararası 150 küresel şirketin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi

(ISCSI) 2013'ün açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, lojistik sektörünün küresel rekabette

anahtarı konumuna geldiğini belirterek, "2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Suriye transit geçişleri

kapanmadan önce bakanlığımız inisiyatifi ile çalışmalar başlatarak Mısır üzerinden Körfez ülkelerine ulaşımı sağlayan Türkiye-

Mısır-Körfez Ro-Ro hattını açtık" dedi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için lojistiğin büyük önem kazandığına dikkat

çeken Sever, "Üretim tek başına yeterli değildir. Lojistik günümüzde pazara giriş stratejilerinin belirlenmesinde, üretim ve ihracat

fiyatlarının tespitinde, küresel ticaretteki rekabet savaşının kazanılmasında başlı başına bir politika aracı durumuna gelmiştir" diye

konuştu. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri çok net bir şekilde belirlendiğini söyleyen Sever, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş

yıldönümünde, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak, milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen gelirimizi 25 bin

dolara çıkarmak, mal ihracatımızı 500 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 150 milyar dolara yükseltmek bu hedefler arasında

yer almaktadır" dedi. Sever, bunun için ekonominin tüm paydaşlarının uyum içinde hareket etmesi, üretim, ihracat, ithalat ve

özellikle lojistik sektörleri arasındaki koordinasyonun eksiksiz bir şekilde tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye 4 Kıtada

Lojistik Üssü Açıyor Ekonomi Bakanlığı olarak yurt dışında lojistik merkezleri kurma çalışmaları yürüttüklerini söyleyen

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever şunları söyledi: "Çin, Rusya, ABD, Brezilya ve Sahraaltı Afrika'da lojistik merkezler

kurulması amacıyla çalışmalarımız başlattık. Yine Bakanlığımız tarafından, ihracatçılarımıza yeni ihracat güzergâhları

oluşturulması yönündeki çalışmalarımız sürdürülmektedir." Türkiye Uluslararası Markaların Gözdesi Oldu LODER, Slimstock,

DSV, MP Objects, SCM, ORTEC, Finavista ve The Fresh Connection katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Tedarik Zinciri

Zirvesi'nde, uluslararası markaların yöneticileri Türkiye'nin dünya ekonomisi içinde yükselen grafiğine dikkat çektiler. Özellikle

İstanbul'un uluslararası ticaretin limanlarından biri olduğunun ifade edildiği zirvede, global şirketlerin Türkiye'yi üretim ve

yatırım üssü olarak gördükleri belirtildi. Zirvede konuşan Adidas Moda Operasyonları Müdürü Dr. Heiko Schaefer, "Küresel

politikalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Adidas markasının lojistik politikalarında Türkiye'yi öncelikli ülke olarak gündemimize

aldık" dedi. Genel tüketici, ecza ve medikal ürünlerde 178'den fazla ülkede satışları bulunan Johnson&Johnson Ortadoğu Genel

Müdürü Marcel Van Rossum, büyüme stratejilerinde Türkiye ve Rusya'nın öncelikli ülkeler olduğunu belirtti. Türk hükümetinin

sağlık reformlarının tüketicilerin ürünlere daha fazla ulaşmasını sağladığına dikkat çekti. Zirve'nin İkincisi Yapılacak 2014 yılında

Ekim ayında tekrarlanması planlanan Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi'ni destekleyen ve Türkiye'de büyüme stratejileri izleyen

Hollandalı uluslararası şirketlerin yöneticileri ise şunları söylediler: Slimstock CEO Eric Van Dijk: Türkiye'de lojistiğin önemi,

yeni ama hızlı bir şekilde kavranıyor. Hollanda'da ileri düzeyde olan lojistik ve tedarik zinciri konusunda deneyimlerimizi

paylaşmak için bu zirve fikri ortaya çıktı. Yabancı katılımcılar, bu zirveyle yerli katılımcılar sayesinde Türkiye pazarını yakından

görme fırsatı buldular. 2014'te yine İstanbul'da ikincisini gerçekleştireceğiz. DSV Yönetim Kurulu Üyesi Meinderdjan Botman:

Dünyanın hemen her yerinde faaliyet gösteren DSV'nin özellikle Türkiye'deki müşterileri, bizim büyümemizi istiyorlar. Biz bu

çerçevede zirveyi destekledik ve katıldık. Bu zirveyi önümüzdeki yıl da tekrarlayacağız ve Türkiye'deki şirketlerin yurt dışı

bağlantıları kurmalarına yönelik çalışmalarımız da olacak. ORTEC Yönetim Kurulu Üyesi Adi Karamehmedovic: Zirveyi

destekliyoruz, çünkü lojistik hizmeti veren ve alan bir araya getirdi. Bu sayede 20 kadar şirketin lojistik ve tedarik zinciri

konusunda iyileştirmeler yapması gerektiğini fark ettik. Büyütmek için tıklayınız.
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