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 NOTU
Konu:   Platformu

  Platformu,  dijitale  ve dijital   isteyen  
ihtiyaç  ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan    ve bu konuda 
rehberlik ve  hizmetleri sunmak  Türkiye Odalar ve Borsalar  ile Visa   

 bir dijital  platformudur.

www.akillikobi.org.tr adresinde faaliyet gösterecek platform çerçevesinde;

- Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetleri,  dijital  yönelik olarak 
karar   olacak   ve bir dijital çözümler sergi  

- Dijital  konusunda  içerikleri ile uzman  ve makaleleri 
-  dijital  konusunda yönlendirecek etkinlikler 

Teknoloji tedarikçisi nedir?

  ve dijital    ürün ve hizmetler sunan 
 teknoloji tedarikçisidir. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerine yönelik örnekler ekte 

gönderilmektedir.

Teknoloji tedarikçileri neden   platformunda yer 

 üzere  dijital  tek   bunun için  
ürün veya hizmet   Bu   için birçok teknoloji tedarikçisi  
ürün ve hizmet  bu ürün ve hizmetlerin    için  ve 
pazarlama  yürütülmekte ve   

Dijital  konusunda  bu ürün ve hizmetler ile bu konuda yönlendirme yapan 
politikalar   bu  içerisinde dijital  konusunda harekete geçmekte 

 kalmakta,   veya  sonra  

Bu kapsamda   platformu ile birlikte  burada yer alacak  içerikleri ve uzman 
 ile dijital  konusunda bilgilendirilecek,  bilgiler  dijital 

çözümler sergi  ile ihtiyaç  ürün ve hizmetlere    için 
örnek modeller  teknoloji tedarikçileri ile  geçebilecek,  konusunda 
olgunluk seviyesini ölçebilecek ve dijital  için karar    platform 
çerçevesinde  etkinliklerle  dijital   için  
edilecek ve bunu  için dijital çözümleri sergi  ziyaret etmeleri tavsiye edilecektir.

Teknoloji tedarikçileri ise   platformunda kendi     
ürün ve hizmetlerini kategori  sergileyebilecek,  ile   ve 

 indirim  ile  ilgisini  ölçebileceklerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar  (TOBB) ve Visa   hayata geçen platform ile teknoloji 
tedarikçileri TOBB’un Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 1,5 Milyon  üyesine   
bulacak,  etkinlikler ve duyurularla milyonlarca  ürün ve hizmetlerini 
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Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini   platformunda sergilemeleri ücretli midir?

Teknoloji tedarikçilerinin   ürün ve hizmetlerini sergilemeleri ücretsizdir.

Dijital  çözümleri sunan bir teknoloji tedarikçisi   platformunda ürün ve 
hizmetlerini sergilemek için ne 

Ürün ve hizmetlerini   platformunda sergilemek isteyen teknoloji tedarikçileri için platformun 
web sitesi olan http://www.akillikobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçisi  Formu” 

 Söz konusu forma http://www.akillkobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçileri” 
 “Forma Git” butonunu kullanarak 

Plaform ne zaman   

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk  teknoloji tedarikçilerin  yönelik 
ürün ve hizmetleri tespit edilerek  ikinci  ise  ürün ve hizmetler 

   6  2021 tarihinde platformun ilk   Teknoloji 
tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerinin   sonra platform   

  faaliyetlerinden  haberdar olabilirim?

Platformun faaliyetlerine ve duyurulara http://www.akillikobi.org.tr adresinde   yer 
alan e-posta bültenine kaydolarak veya @akillikobiorgtr hesap  ile Twitter, Facebook, Instagram ve 
Linkedin   
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