


MÜSİAD; erdem, yüksek ahlak ve güven

temelinde yükselen bir iş dünyası

tasavvuruyla yürütülen bir

Medeniyet Davasıdır.

“

”

MÜSİAD Azerbaycan olarak bir millet, iki 

devlet anlayışı ile ülkelerimize hizmet 

ediyoruz.

“
”



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

11.000'den
Fazla Üye

1.600.000
Kişiye İstihdam

95
Farklı Ülke

225
Nokta

60.000'den
Fazla İşletme



ÜYELERİNE NE FAYDA SAĞLAR?

01

02
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Networking buluşmaları ile yeni iş ortakları 

bulmanıza yardımcı olur.

Yeni pazarlar bulmanıza yardımcı olur.

Yurt içi ve yurt dışı geziler organize eder.

Sosyal bir çevre oluşturmanıza yardımcı olur.



ÜYELERİNE NE FAYDA SAĞLAR?

5

Türkiye’nin en büyük sektörel karma 
fuarını iki yılda bir MÜSİAD düzenler.

7

6

Küresel ticari ilişkiler 
kurabilmenize imkan sağlar. 

Girişimciler ve iş adamları ile 
üyelerini bir araya getirir.

8

Hem yurt içinde, hem de yurt dışında 
geniş bir çevre imkanı sunar.



Küçük, orta ve 
büyük ölçekli 

işletmelerin iş ve 
işleyiş sistemlerinin 
geliştirilmesini ve
insan, bilgi, para 

unsurlarının denge 
ve uyum içinde 
daha iyi sevk ve
idare edilmesini 

sağlar.

MÜSİAD, hazırladığı
raporlar ve
düzenlediği

organizasyonlar
aracılığıyla, 
bürokrasiye

doğrudan temas
eder ve üyelerin
sorunlarını ilgili

kurum ve kişilere
doğrudan iletir.

MÜSİAD 
üyelerinin ilişki 
geliştirmelerini, 

yeni iş 
bağlantıları ve 

ortaklıklar 
kurabilmesini 

sağlar.

Tüm sektörler için, iç 
ve dış pazarların-

piyasaların 
araştırılmasına, 
geliştirilmesine; 

üreticiden 
tüketiciye, satıcıdan 

alıcıya uzanan 
yolların açılmasına 

öncelik verir.

ÜYELERİNE NE FAYDA SAĞLAR?

Üyelerinin
işlerinin

gelişmesine
yardımcı olacak

öneriler ve
vizyonlar
geliştirir. 





Dava, ahlak ve medeniyet

bilincindeki insanlarla bir 

arada olmanızı sağlar.

Aynı duygu ve düşünceye sahip

insanlarla bir arada olmanızı

sağlar.

Sürekli aksiyon halinde olan ve 

bu bağlamda uluslararası birçok 

önemli organizasyon 

gerçekleştiren MÜSİAD, aynı 

zamanda ticari ağınızı 

genişletmenizi sağlar.

Her üye, herkes için birer

müşteri potansiyelidir.

Yeni ve sağlam müşteriler

bulmanızın kolaylaşmasını sağlar.

Yeni Türkiye’nin Yeni Gücü olan 

MÜSİAD’ın çatısı altında

bulunma ve bu yapının bir üyesi

olmanızı sağlar.

MÜSİAD, uluslararası bir markadır.

Üyelerinin bu markanın bir 

parçası olmasını sağlar.

İMKANLAR




