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BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/13l SAYILI GENELGE

iıgi : EBRD'nin 22.07 .2020 tarihli e_postası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'nin ilgide kayıth e-postasında ; KOBİ Finansmanı
ve Kalkınma Grubu tarafından KOBİ'ler için çeşitli finansman ve danışmanlık araçları üzerine

çalışıldığı, sahada aktif bir çok KOBİ destek nrekanizmaları olduğı.ı, özellikle Koronavirus sebebi ile
piyasada yaşanan zorluklar ve KOBI'lerin karşılaştıkları sorunları yakından gözlemle dikleri, bu nedenle

bu dönemde tiim KoBi'lerin, özellikle mikro ölçekte olanlaİın, faydalanabileceği ve kliz dönemlerinde
işletmeleline yardımcı olabilecek eğitimler vc uzman kaynakları içeren, tamamen ücretsiz bir online
eğitim portalı hizmete açtıkları ifade edilmektedir.

Anılan e-postada; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin COVID-l9 ve diğer kriz
durumlannda faydalanması için hazırlanan on-line eğitim platformu na wwıı,.ebıdknowh owacademv,com

linkinden ulaşılması mümkün olup; h6lihazırda Türkçe olarak erişilmesi planJanan eğitim modüllerinden

ilk ikisi aktif olmak üzere yaklaşık 30 dakika da tamam]anacak interaktif yapıdaki modüllerin şu

başlıklarda yayınlanacağı da belirtilııiştir.

l. KİiZ Yönetimi: Müşterileriniz ve tedarikçileriniz
2. KriZ Yönetini: Mali yönetimin temelleri

3. KIiZ Yönetimi: Firmanızı finanse etmek

4. KIiz Yönetimi: Çallşanlarınlz: En önemli varhğınız

5. Kriz Yönetimi: Yönetim ve liderliğin zorlukları

Anılan eğitimlerden esnaf ve sanatkallanmızın en iyi şekilde faydalanabilııesini teminen

bilgilerinizi ue konunun bağlı odalarınız aracllığı ile esnaf ve sanatkdrlarrmıza duyrrulrnasl hususunda

gereğini ıica ederiz,
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