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DUYURU 
 

Sayın Üyemiz, 
 
 
Karakas Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığından iletilen 
bir yazıda, Venezuela’da Global Eventos adlı kuruluş başkanı Sn. Carlos Sanches’in Venezuela’da 
her yıl (pandemi nedeniyle 2020 yılı hariç) geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Şirket Liderleri 
2021 Zirvesi’ adlı organizasyonun 18.sini bu yıl ‘Yatırım Destinasyonu Venezuela’ temasıyla 8 
12 Kasım 2021 tarihlerinde başkent Karakas’ta Eurobuilding adlı otelde gerçekleştireceği 
belirtilerek, ülkede tanıtım yaparak yatırım ve ticaret gerçekleştirmek isteyen Türk şirket, iş örgütü 
ve kuruluşların Zirveye davet edildiği bildirilmektedir. 
 
Bu itibarla, Zirve hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak isteyen firmalarımızın web 
sayfasında yer alan iletişim bilgileri üzerinden organizatör kuruluşla doğrudan ya da Karakas 
Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla temasa geçebileceği ifade edilmektedir. 
 
Bilgilerini rica ederim. 
 
 
 
 
Mehmet Ali ERKAN 
Genel Sekreter 
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VENEZUELA ETKİNLİĞİ BİLGİ NOTU 

 

Venezuela’da Global Eventos adlı kuruluş başkanı Sn. Carlos Sanches’in talebi ile Karakas 

Ticaret Müşavirliğinde 6 Eylül 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Sn. 

Sanches Venezuela’da her yıl (pandemi nedeniyle 2020 yılı hariç) geleneksel olarak 

düzenledikleri ‘Yılın Şirket Liderleri 2021 Zirvesi’ adlı organizasyonun 18.sini bu yıl 

‘Yatırım Destinasyonu Venezuela’ temasıyla 8-12 Kasım 2021 tarihlerinde başkent 

Karakas’ta Eurobuilding adlı otelde gerçekleştireceklerini belirterek, ülkede tanıtım yaparak 

yatırım ve ticaret gerçekleştirmek isteyen Türk şirket, iş örgütü ve kuruluşları Zirveye 

katılmaya davet etmek istediklerini bildirmiştir.  

 

Sn. Sanches’in verdiği bilgiye göre, 10.000,00 ABD doları bedel karşılığında katılım 

sağlayabilecek olan şirket, birlik ve kuruluşlar Zirve boyunca kongrelerde dinleyici/konuşmacı 

olabilecek, stant kurabilecek, kendileriyle yapılan röportaj ya da şirket reklamı Explosion 

Creativa (https://explosioncreativa.net) adlı magazinde basılı ve digital ortamda 

yayınlanacaktır.  

 

Zirve hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak isteyen şirket ve kuruluşlar web 

sayfasında yer alan iletişim bilgileri üzerinden organizatör kuruluşla doğrudan ya da 

Müşavirliğimiz aracılığıyla temasa geçebilirler. 
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