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Yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri’nde iş
kurmak ya da mevcut operasyonlarını
geliştirmek için faydalı araçlar, değerli bilgi
ve doğru bağlantılarla buluşacaklar.

Üst düzey iş dünyası ve hükümet liderleri son
eğilimler hakkında görüşlerini sunarken
zirve, ABD’nin dört bir yanında bulunan
yatırım fırsatlarını sergileyecek.

Ticaret fuarı ve online randevulaşmayla birebir yapılacak görüşmeler, iş geliştirmek
isteyen yetkilileri bir araya getirerek kaynaklar ve teşvikler hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlayacak.

2015 Yatırım Zirvesi’ne Neden Katılmalısınız?
İşinizi bir üst seviyeye taşıyıp dünya çapında rekabet kazanmak ister misiniz?

Bulunduğu kıtanın da ötesinde genişleyen ABD, 300 milyonu aşkın nüfusuyla
çeşitlilikleri bünyesinde barındırıyor Tüketici pazarı, iş gücü, gelişmiş teknoloji ve
kaynaklarımızla geniş ve farklı bir pazara sahibiz. Çeşitlilikle anlatmak istediğimiz
start‐up şirketlerden orta ölçekli şirketlere kadar her tipte yatırıma fırsat sunmakta
olduğumuzdur. Select USA Yatırım Zirvesi tek bir çatı altında tüm bu fırsatlara
alternatifsiz ulaşma imkanını size sunmayı amaçlıyor. 

ABD’de operasyonunuzu başlatmak ya da mevcut olanı geliştirmek istiyorsanız Select 
USA, aradığınız soruların cevaplarına daha kısa sürede, ucuza ve kolaylikla
ulaşmanızı sağlacak. 

ABD de nasıl, nerede ve neden yatırım yapacağınızı
öğrenin.
23‐24 Mart 2015 için Washington DC., Gaylord National Resort ve Fuar Merkezi’nde
yerinizi ayırtın.

Daha fazla bilgi ve kayıt için www.SelectUSASummit.com’u ziyaret

ediniz. 2013 fuarı için kayıtlar hızla doldu, bu nedenle bir an önce kayıt yaptırın!

2015 SelectUSA Yatırım Zirvesi 
için Kayıtlar Başladı!
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ABD Başkanı Brack Obama, Ticaret Bakanı Penny 
Pritzker ve Ticaret Müsteşarı John Kerry, yabancı
yatırımcıları iş dostu, saydam ve açık bir pazar
olan ABD’de içtenlikle karşılıyor. 

“Dünyadaki iş çevreleri için mesajımız açık: 
Amerika Sizinle İş Yapmaya Hazır. Ticaret Bölümü
olarak şirketlerin Amerika’da yatırım yapması ve iş
olanakları yaratması için gerekli tüm hizmetleri
sağlamakta kararlıyız. “

– Penny Pritzker, ABD Ticaret Bakanı

Select USA Yatırım Zirvesi Fırsatlarla Dolu

Zirvede Bulacaklarınız:
• Program birçok pratik bilgiyi içeriyor kaynaklar, araçlar ve kuralları

öğreneceksiniz. Üst düzey iş dünyası ve hükümet yetkilileri son eğilimler 
hakkında bilgilerini sizlerle paylaşacak. 

• Online randevulaşmayla birebir yapılacak görüşmeler, iş geliştirme
sorumluları ve yetkililerle bir araya gelip kaynaklar ve teşvikler hakkında
görüşmenizi sağlayacak. 

• Ticaret Fuarı tek bir binada ABD’nin dört bir köşesinden gelen yatırım
fırsatlarını ortaya koyacak.

• Select USA Akademisi öğleden sonra zirveden önce yapılacak ve ilk kez
yatırım yapacak kişilere ABD’de yatırımın inceliklerini anlatacak. 

Bir önceki zirvede neler
oldu?
2013 yılında Başkan Obama ilk defa
yapılan Select USA Zirvesi’ne ev
sahipliği yaptı. Etkinlikte talep fazlası
oldu ve içlerinde 60 ülkeden gelen
üst düzey iş adamları, valiler, belediye
başkanları, neredeyse ABD’nin her 
bir eyaletinden gelen iş geliştirme
yetkililerinin bulundugu 1300’den 
fazla kişi yer aldı. Konuşmacılar
Obama’nın Kabinesi’nden beş üye ve
üst düzey CEO’lardı. 

Daha fazla bilgi ve kayıt
için www.SelectUSASummit.com’u 

ziyaret edin ve hemen kayıt olun.

Zirve hakkında bir sorunuz mu var?
info@selectusasummit.com’dan bilgi
alabilirsiniz. 
Telefon:  +1-800-315-4333

Zirveye nasıl hazırlanacağınızla ilgili
olarak yakınınızda bulunan bir ABD 
elçiliğine ya da konsolosluğuna
başvurunuz. 


