ADANA TİCARET ODASI
Basın Bülteni
İş Heyeti ziyaretine katılan ve bir kısmı ihracat bağlantısı kuran Adana firmaları Lübnan’dan mutlu döndü:

Lübnan Heyeti’nin ihracat sevinci
Adana Tanıtım Kalkınma A.Ş. (ATAK) tarafından organize edilen Lübnan İş Heyeti Ziyareti’nden
dönen firma yöneticileri, ihracat bağlantısı kurmalarının mutluluğunu Adana Ticaret Odası’nda (ATO)
gerçekleştirilen bir toplantıda paylaştı. ATO Başkanı Atila Menevşe, “Adana’nın ihracatını artıracak bu
yöndeki etkinliklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.
Program başarıyla tamamlandı
26 -29 Eylül 2017 tarihleri arasında Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Trablus’ta ikili iş görüşmesi yapan
Adanalı firma yöneticileri ATO’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. TC Beyrut
Büyükelçiliği, Lübnan’daki meslek odaları ve ilgili kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilen programın
başarılı geçtiğine vurgu yapan firma yöneticileri organizasyonda işbirliği yapan Adana Ticaret Odası,
ATAK ve Refleks Gazetesi’ne teşekkür etti.
Diasporasıyla etkin bir ülke
Organizasyona katılan 10 şirketten 5’inin ilk siparişlerini aldığını, diğer şirketlerin de ürünlerini etkin
olarak tanıtma ve olası ihracat bağlantılarını konuştuklarını belirten ATO Başkanı Atila Menevşe, “Adana
Beyrut Ticaret ve Turizm Köprüsü projemize bir yıldır çalışıyoruz. Lübnan küçük, ancak dünya
genelindeki 16 milyonluk diasporasıyla ticaretin etkin bir ülkesi konumunda bulunmaktadır” dedi.
Turizmi geliştireceğiz
Ortadoğu ve Afrika’da ticari kanalları son derecede güçlü olan Lübnan diasporasından Adana olarak
yararlanıp kazançlı çıkmak istediklerini kaydeden Menevşe, “Bu önemli kanalı daha etkin
değerlendireceğiz. Farklı sektör temsilcilerini ihracat için bölgeye taşıyacak, ortak yatırımları ve karşılıklı
turizmi geliştireceğiz. Adana ekonomisini güçlendirecek bu yöndeki etkinliklerimizi daha da artıracağız”
diye konuştu.
Aktiviteler hızlanacak
Lübnan’da bağlantı kuran veya önümüzdeki dönemde ihracat gerçekleştirecek firmaları kutlayan
Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü:
“ADASO, ATB ve Adana Hacı Sabancı OSB ortaklığıyla kurduğumuz ATAK A.Ş., kuruluş amacı ve
hedefleri çerçevesinde bu yöndeki aktivitelere hız verecek. Yeni hedef ülke ve şehirleri belirleyerek bundan
sonra da yoluna devam edecek. Refleks Gazetesi’ne de bu organizasyonda yanımızda olduğu için teşekkür
ediyorum” dedi.
Uçuşların pozitif etkisi başladı
ATAK A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel de direkt uçak seferleriyle başlayan hareketliliğin turizmde
pozitif etki yaratmaya başladığını, yapılan ikili görüşmelerle kent ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.
Günsel, “Ziyaretimiz kapsamında Beyrut Belediye Başkanı ile de görüşme imkanı bulduk. Adana ve
Beyrut’un kardeş şehir olmasıyla birlikte bütün bu ilişkiler daha da ivme kazanacaktır” dedi.

