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Türkiy.'nin ilk inovasyon 8eliştirmc pro8İomı olın vc hcr yıl ülkemizin inovosyon

şampiyon|arını bclirleycn tnovalIC p.ograml bıı yıl 6. tçz gerçeklcştitil€tcktir. lnovsl-lc i|c

şiİlctlcf hcm inovagyon yctkinliklcİi blz|ndA yanşm.İla hcm dC inovrsyon kültiirlcrini
inığrsitifbir pIsıformdı gclişlirmc fırsııı bulmakradır, lnovallG scycsindc fırmalarımız, yıllar
içeri§inde inovasyon 8elişimlerini takip edeİek ona ve uzun vade|i inovasyon vizyonlannt

8clişıiımcktcdirlcr,

TİM'in uluslaıarısı yönctim dan!şmınlığ1 fiıması lMP'ıovc Acadcmy işbirliğiylc
geıçcllcşıiıdiği InovsLİG'c ilk ytl450,20l5 yl|ndr 488,20l6 ytIlnds 75l. 20l7 yhnda 97l
ve geçtiğimiz )4l ise l2l6 fırma başvurmuşlu.,

İnovaLlG 20l E şampiyonIart 5 fgrkll ka|cgoridc ödüllerini, Sayın CumhurbaşkanImlzln
teşıifleriyle onurlandtldükları Türkiye inovasyon Haftası'nda almantn guruİunu yaşaİken,

boşvuran ve IMPırove ankeıini ıamam|ıyan riim firmalor dünyadı 80 ülkcden 7.500 küıcael
fırmanın yer aldtğı sislem içerisindeki konDmlartnı ücretsiz olarak kıyas analizi ,aPoru ile
görma şansına sahip olmuştur

Bu kaps.mda firmalartmlz| hem yıllar iıibariyle inovasyon geliş!mlerini taİiP eımesi,
hem dğ inov.syon alsnında edındiğimiz uluslsrarsst ıecnibcyc onak olmalan için 30 Hızirın
20ı9 lır|hlıı. kıdır wwu lnovalIP,coln ad.es,nden inovalic 2ol9'a ücretsiz olarak

katılmaya davcü aımckü.yiz
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Türkiye ihracatçıtar Mectisi (TİM), Tüfkiye'nin ilk inovasyon geliştinne programı
inovaltG'in bu sene altlncıslnl düzentiyor. ilk yrlında 460 tırma, 20l5 yüllnda 488 firma, 20 t 6
yılında 76l firma, 20l7 ytlında 9?l f'irma vc 20l8 y|lında 1.216 fiımı gg!. j!gyq!l_cg4 wğb
sitesi üzcrindğn ön kayı yapıınp |noval-lG'e bagvurdu,

Başvuru sürecini tamamlayan firrnalar, www,impİove-innovaıion,eu web §ite§i
üzerinden [MP'rove metodolojisine dayanan inovasyonun 5 ana kate8oıisinde (inovasyon
Stratejisi, inovasyon orgaıizasyonu ve Kültiirü, inovasyon Döngüsü, inovasyon Kaynaklarl,
Inovosyon Sonuçlan) lnovasyon Dcğeılcndirm. Ankclini tamamlaylp lnovallG'tc yarışıyor,
Ankele katılan her bir 

'innaya 
350€ doğ€rinde olan yaklaşık l00 ssyfalık inovssyon İaporu

ücretsiz oIaraİ 8öndeıiliyoİ- lMPlrove anİelini tamamlayan tüm firtnaIaİ dünyada t0 ülkeden
7 500 küresel firmantn yer aldığ! sistem içerisindeki konunlaİını üclet§i2 o]aıak klyas analızi
raponı ile gÖİme şsnsüna sıhip oluyor.

lnovaLiG şampiyonIar| he, y,l ödüllerini "TOrklyt İnovı§yon Haftırı" kapsamında
düzenlenen InovaLIG odül Töreni'nde allyo..

lnovoI-IG 20ı8 şarnpiyonIeİı 5 farkll kEıc8oride ii,dülIerini, cumhurbışkınImlz sıy|n
Rccep T.yyip ERDoĞAN'ln teşrifleriyle 3-4 Mayıs 20!9laİihleri arasındı. İstanbul Kongre
Meİkezi'nde gerçekIeşıirilen "Türkiye İnovısyon Harlas|" etkinliği kapsamında yapılan
"inovaliG 20l8 Ödül Töfeni"nde aldllar, Ankete katı|aİak inovosyon faPorlarmt teslım alan
tüm kaııl|mcı firmalara İnovaLİG Üslün Başarı Scnifika|aıı gönderildi

ınovıLlc 20l9'6 ı-ede n B.şvulmaİslnlz?

r' 5 farklı kategoıide ilk 3 firmaya Tüıkiyğ İnovosyon Haflasl'nds ödül
/ 350 Euro bedelindeki kıyas aıalizi raporunu ücretsiz a|ma imk6nl
r' TlM yoyınları ve ilgili tiim sosyalmcdy6 pl8tfoİmlannda y.r alma imkanı
/ Y,I boyunca geİçekleştiriltn uIusal v€ uIu§|arafasl çtkinlikl€ndc ıçrnsit
r' inovasyon odat]ı üıın dlşl heyeı ve pıoBlamtarda temsil
/ kıyas analizi raporunu tamamlayan ıüm llrmalara senifika
/ Türkiye inovasyon Haftasl'nda şampiyon fırınalara slaıı açma ve ıanııım yapma imken!
/ yıllar iıibariyle hem sektöı hem Dünya genelindeki konumunu takip cdebilme ve

finİanın inova§yon yetkinliklerini inıerakıifbirplaıfonnda geliştirme imken|
/ inovaLiC web sitesindc 5 farklı katcgorideki finalisı vt şampiyonların tınııın bilgileri

aİs§lnda yer alma imk6nI
/ yaıışmamıza eğef varsa ıüm işrirak şiıkeıleri ile ayn a}ıı başwrursanız, fifmaların|z

srssı kıyaslama anılizi yapmı imkAnı
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TlM, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirm€ programl lnova[lG 6. yhnda
Türkiye'nin "İnovasyon Liderlerini" belirliyor!

Türkiye lhlacatçl ar Mec i5i(Tlİü), TülkiYe'nin ilk inovasyon gelilti.me programl lnovaL]G'in bıJ
sene altlnclslnl dü.enliyor, ]lk ylllnda 460 filma, 20ı5 ylllnda 4E6 f lma, 2015 yll|nda 761 fiİma, 20ı7
y llnda 971 fi.ma ve 20ı8 ylllnda 1,216 fl.ma www,inovaliq,tom wab sitesi üzelinden ön kaylt yaptürlp
lnovaL]G'e başvıJıdu,

8aşVı]rı] §üleci^ tamamlayan fkmalar, www.impaove.innovation eu web §itesi üzelinden
lMPtove metodolojisine dayanan inovasyonun 5 ana kate8olilinde (]novasyon stlatejisi, lnova5yon
0lganhasyonu ve Kültülü, ]novasyon Döngüsü, lnotaıyon Kayaaklan, lnovasyon §onuçlan) lnovasyon
Değerlendime Anketni tamamlaylp inovaL]6'ıe yanşıyor, Ankete katllan hel bir fİmaYa 350€
değerinde olan Yaklaşlk 100 sayfallk inovasyon rapolu ücretsiı olarak töndeli|iyol, lN4Pllove anket ni
tamamlayan tüm firmalal dünyada 80 ülked€n 7.500 küresel firmanın yel aldlğl slstem |çen§indeki
konırmlarlnl üğet5i2 olarak kryas 6naliıi iaporu ile 8ölme şans|na sahip oluyor

lnovaLlG şampiyonlan he. Y)lödüllel ni 'Turılye lnova§yoh Hafla.l'' kapsamında düıenlenen
]novaL]G ödülTölen 'nde allyol

novatiG 2o18 şamp]yon|an 5 falkll kateBoride ödüllerini, cumhurbarıah|m|ı seyn Recep
Tayvlp ERDoĞAN'|n t€9lifleriyle 3.4 Mayls 20ı9 talih]eli alaslnda, istanbul Kon8le Melkezi'nde
gelçekleştiliıen "Tü.kiye ]novasyon Haftasl" etkinliği kapsamlnda yaplan "JnovaL]G 2018 Ödül
Töleni"nde eldllal Ankete kanla.ak inovasyon lapollarlnl te§lim alan tüm katllmo filma ala lnoveLiG
09tun Başall seltifika all 8önderildi,

lnov.I16 2019'i N€d€n Başvurm.İ§lnlı?

/ 5 farkll kategoride ilk 3 firmaya Türkiye lnovasyon Hafta5l'nda ödul
/ 350 EUro bedelindeki klyas analiz] rapolunu ücretsiz alme imk5nl
/ TlM yaylnlarlVe i18ilitüm sosyalmedya platformlallnda yer alma imkAnı
r' ylJ boyunca 8erçekleştirilen ulusalv. uluslararası etkinllklerde temsil
r' inovasyon odaklı yurt dlşl heyet ve programlarda tem5il
/ klyas analizi rapolunu tamamlavan tüm firmalara sertifiıa
y' Türkiye lnovasyon Haftasl'nda şampiyon firmalara stant açma ve tanltlm yapm.

imkAnü

r' yllar tibariyle hem sektör hem Dünya genelindeki konumunu takip edebilme ve

firmanln inovasyon yetkinliklerini interaktif bir platformda geliştirme imkinü
/ inovaLiG web sitesinde 5 farkll kategorideki finalist Ve şampiyonlarln tanltlm bilBileri

ara§|nda yef alma imkinl
r' Yarışmamıza eğer Varsa tüm iştiaak şirketleri ile ayr ayrl başVurursanıı, firmalann|ı

arasl klvaslama analizi yapma imkanl

lnovaLlG 2019'e www.inova iE.com adresinden ücretsiz o arak kahlabilirsinir, Ka

tarih 30 Haılran 20ı9

Detay Bilgi için: info@|novalig.com
'l.|eİor': o2r2 4510618

ylt için son
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TüRKiYE iHRAcATçltAR Mtcrisi
lnovaIlG 2019 süreç Aklşl
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ANTALYA TlcARET BORsAsl FAx rEsAJl

Ek:l

} l RL,r. Yö\lil,i}l1,IıR vE t,ARl\l ,I()PL_{\TtsI

İ,:ciLi\t A\ KE,l i

l, l}ütünşehir nretrılaıl, iincesine görc scktörünüzdeki f ıü}ctl(.r ııçlsından na§ıt biİ değiŞilrİik
Jarıtlü?(X çarPl koYuİuz)

()Iıı»ısıız

2. sclütöriinüz ilc ],crcl vönctim aİasDdİ hangi §rliİkla lemİs söz konusudoİ?(x çarpl ko},unuz)

Hafla adcl ıdcl
Il

5. seiltöriinüzün !crcl yönetimden bcldcntilcri nclcrdiİ?

I}c],:diı ısi

J)

Bü],ijk Şeh,r
Bel.dl

3, Seidöriinüz ilc 1,crcl }ön€tim erasnds hangi konulafda temas §öz konusudur?( x çarP| ko}unuz)

RtühSd Ilııç- ']'emiz]ik 't'o]-Sıı Proloko] özc]
Li

{. Stktiirüniiz ilt ytrtl riinetiın hizınclkri arasmda hangi sorunlar söz konusudur?
(X Sizjn içjn cıı ijnemli 3 tanesiıriışarctleıiniz )

D§nctirn Cczı Şıka Ruh§a1 I'ıo

l)

2,

Büyük4ehir
Belediyesi: l)

2>

onın onsAııtdl o

()lu,]rhı F'afl Elncdi

Yıl(adel)

Diğcr

Ticaret DiAcrr\lı \, Ihale

J)

T



6. Selrlörünüzdeki sı)runloıın çiizümiine }önc|ik ola.ak yer€l Jön€lim. hangi çöziim ön€dleriniz
vaİdrr?

l]ü}dkşchir
Bclcdiycsij

7. Biiliinş€hiI n]tr atından kı}naklanan hongi sorunlannlz !ard,r?

E. I§tihdrm kolayllğl konu§ulldn yCİcl }önetimdcn bcldentileriniz nclcrdir?

9. Üriin]criniziI iirctim İe parİİlama§rnda veİel ıönetinlerden beklcntileriniz neleİdiİ?

l0. YahnrD ve'rcdiI:rt konulaı,ırlda yerel !önellmlcrd€n beklentilerlnlz nelerdlİ?

1l. Aşağldaki §eklörlcrdcn hİnglsinde faİü}et göstcriyoİsunuz?
( X Birdcn lazla scçenek işarctlcyebilirsiniz)

( ) orlüa|tt üretim ve ticafeli
( ) Tarla bitliilefj ürelim !e licafeti
( ) Mcyvccilik ürctim \,.licarcıi
( ) B[i},tikbaş ha}.Vanqllk
( ) Küçükbaş haü.!ancı||k
( ) Kllmes hawaı)cıl|ğl
( ) Ballkç]l!k
( ) orman ünlnleİj
( ) Glda imalalı ve licareıı
( ) Diğcr

t)

2)

J)

l)

2)

3)

l2. \'arsİ l)iğer (;i',nş vc (incdlcrinizi Yazıbilirsiniz.
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