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Çin Halk Cumhuriyeti Tmall Webinar

iıgi, T|caret Bakanl|ğfnın l2,I0,2020 tarihlı ve 58I23375 sayIlı yazüsı.

ilgide kayltlı yazıda Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz taraftndan l5 Ekifu 2020 Perşembe giinü Türkiye saaüi

ile lo:oo,da Çin,in en büyük e-tjcaret platformlarlndan Tmall'un temsilciltrinin katülrmı ile, Tmal|'un e-ticaret

si üesinde ,,Lifestyle/Digita l Products" başllğı alllnda yer alan ürünlere yönelik Çin pazanna slnır ötesi eüicarel
yoluyla nasül girileceği hususunda bir webinar düzenlencccği bildirilmektediİ.

söz konusu etkinliğın programü ve kayıt linki ekte yer almaktadlr

Bilgilerini ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim
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Tmall webinar

D^ĞITl l!1 YERLIaRiNE

Bakanlığımıza bağIı olarak dünyanın dön bir yanında ıhracalımızln geliştirilmesı için

çallşmakta olan Ticaıet Müşavir ve Ataşeterimtz taıaflndan Türk iş dünyaslnl hedefpazarlara

yönelik bilgilcndirmek amacüy]a çeşitli online toplanlılar düzenlenmcktedir

Bu çerçevede, Cuangzhou 1'icaret Ataşeliğjmiz taraflndan l5 Ekim 2020 Perş€mbe

giinü Türkıye saao ite 10:00'da Çin'in en büyük eüicarct P]alformlanndan TmaI]'un

tcmsılcilcİinin katllımü ilc, Tmall,un e_ticaret sitesinde "Lifestyl€/Digital Products" başllğı

alhnda yer alan ürünlere yönelik Çin pazarına srnır ötesü e-ticaIet yolııyla nasıl girileceği

hususırnda bir wcbinar düzenlenecektır, ingilizcc olarak gerçekleŞecek etkinliğe, DEIK

Türkiye-Çin lŞ Konseyi; istanbul Demir ve Demlr Dışı Metaller İhracatçılarü Birliği; Elektrik

vc Elektronik İhracatçıları Birliği; IsGnbul Tckstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğü; Uludağ

ihracatçı Birlikleril Dcnizli lhracatçl!ar Biİliği; Ev ve Mutfak Eşyalarl sanayicileri ve

ihracatçıları Derneği gibi kurlıluşlarımüzın üst düzey yetkililerince de kahlım sağlanacaktır,

Soz konusu toplantıya ilişkin üyc finna ve kuruluşlannlzın bilgilendirilmcsi, özellikle

ev l€kstili, evde kullonllan €lektİikli alett€r ve zücaciye sektör|erinde weblnara

üyeleİinizce aktif katllım sağlanması, ayrüca ctkinliğe web sitele nizde ve §osyal m€dya

he§aplarınlzda ver verilm€si hususunda gcİcğini rica ederim
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Dağütım:

Türkiye odalar ve Borsalar Birliğine
Dlş Ekonomik iliŞkiler Kurulu Başkanlığüna

Türkiye ihracatçılar MecIisi Başkanlığüna
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sohbet toplantlsl "Microsoft Teams" uygulamasl üzerinden gerçekleŞtlrilecektir, Toplantl dili

lngilizcedar Toplanhya yukarldaki linke t|klayarak kayll olmak sıJretlyle kaıllabilirsiniz (/nlernet

Eiplorer tarayıcısı desleklememekledir). Mlcrosott Teams uygıJlamasl bilgisayarlara

yüi<ıenebiıeceği gibi web üzerinden de katlllm mümkündür sohbet toplantlslnln akllll mobil

cihazlardan t;kip edilebilmesi için ise Microsoft Teams uygulamaslnın mobil cihazlara

indirilmesi gerekmekledir
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