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Sayın üyemiz, 

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 29/11/2021 tarih 10639 sayılı 

yazıda;  

 

Üretilen kuru meyvelerin %80’den fazlasının başta Almanya olmak üzere Avrupa 

ülkelerine ihraç edildiği ve ortalama 1,5 milyar doları bulan kuru meyve ihracatının 

sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve alıcı pazarlarımızdaki itibarının korunabilmesi için 

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince çok çeşitli ve yoğun çalışmaların 

yürütüldüğü belirtilmekte olup, bu kapsamda konu uzmanı akademisyenlerce çalışmalar 

hakkında bilgi vermek ve Hamburg Ticaret Borsası temsilcilerinin Alman kuru meyve pazarı 

hakkında yapacağı sunumlar sonrasında görüş alışverişinde bulunmak üzere 15 Aralık 2021 

Çarşamba günü TSİ 16.00 – 17.15 saatleri arasında EİB tarafından, ilişik gündem 

çerçevesinde moderatörlüğünü Brüksel’de yerleşik Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, 

Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) Genel Sekreteri Anna 

Boulova’nın yapacağı uluslararası katılımlı bir webinarın düzenleneceği ve söz konusu 

toplantıya kuru meyve ihracatı yapan firmalarımızın katılımının önem arz ettiği ifade 

edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Kayıt Linki: http://www.dried-fruit-meeting.com/   

 

Webinar Linki: https://us06web.zoom.us/j/81325319174  

 

Ekler:  

Ek.1 - Webinar Programı (1 sayfa) 

Ek.2 - Webinar Davetiyesi (1 sayfa) 
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