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SelectUSA Tech, erken aşama ve start-up teknoloji firmalarını ABD pazarında gelişmeleri için, 
yatırımcılar ile iletişime geçirmeyi amaçlar. En fazla 10 sene önce kurulmuş, 10 milyon dolara kadar 
geliri olan ve 40'ın altında çalışanı olup yüksek büyüme potansiyeli gösteren uluslararası teknoloji 
şirketlerini, 1-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek 2023 SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılmak 
üzere başvurmaya davet ediyoruz.

www.selectusasummit.us

Katılın
100'den fazla C seviyesinde yetkilinin, 
vali ve bakanın yer aldığı açık oturum 

ve yatırım akademi oturumuna 
katılabilirsiniz.

Network
SelectUSA Tech Pavyonunda 
ürün ya da hizmet tanıtma 

imkanı 

Tanışın
• 3000'den fazla Eyalet Ekonomik Kalkınma 

Ajansı

• Uluslararası firma

• Hizmet sağlayıcı (Avukat, Muhasebe 
Firması, Danışman, vb.)

• Federal, eyalet ve yerel hükümet yetkilileri

• Girişim sermayedarı ve yatırımcılar

PITCH
Jüri paneli ve 

katılımcılar önünde 
pitching imkanı. 

Son başvuru tarihi  
24 Mart 2023

BAŞVURUN
SelectUSA Tech Early Bird Ücreti 

$700 - 30 Aralık 2022 tarihine kadar
SelectUSA Tech Normal Ücret 

$775 - 1 Ocak 2023'den itibaren

Not: SelectUSA Tech pitching oturumlarına katılım için 
firmalar bir elemeden geçirilecektir.

2023 SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde 
Pitching oturumları aşağıdaki 
kategorilerde olacak:CleanTech 

FinTech 

MedTech 

Diğer Yazılım/

Bilişim 

Global Tech Advocates 

Robinhood Ventures Silicon 

Valley Bank Tecton Capital 

Partners LLC WorldUpstart

Önceki senelerdeki jüri üyelerinin mensubu olduğu kurumlar:

https://www.selectusasummit.us/Programming/SelectUSA-Tech#pitching


DELEGASYONA KATILIN
1-4 MAYIS, 2023

Gaylord National Resort & Convention Center, 
Maryland

May 1-4

2023 SelectUSA Yatırım Zirvesi 
SelectUSA Yatırım Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan yabancı yatırımı (FDI) teşvik etmeye adanmış en 
önemli etkinliğidir. Yatırım Zirvesi, dünya çapındaki potansiyel yatırımcıları ABD’nin sunduğu yatırım potansiyelini 
daha iyi anlamaları için ABD'deki Eyalet Yatırım Ofisleri ile bir araya getirir. 

Zirve ayrıca firmaların ABD’deki yatırım ortamını ve endüstri trendlerini 
öğrenmesine yardımcı olur. Etkinlik ajandasında öne çıkan konular:

SelectUSA Tech, erken aşama (early stage) ve başlangıç aşamasında 
(start-up) olan teknoloji firmalarının ABD pazarında gelişmelerini 
sağlayan SelectUSA Tech programına ev sahipliği yapacak.
Select Global Women in Tech (SGWIT) Mentörlük Ağı Programı sayesinde 
kadın kurucuları olan ve teknoloji üreten start-up firmaların, ABD 
pazarına başarılı bir şekilde giriş yapmaları için gereken kaynaklara 
ulaşmalarını sağlayacak.
SelectUSA küresel iklim önceliklerine önem vermekte ve buna bağlı 
olarak 2023 Yatırım Zirvesi'nde temiz enerji, gelişmiş batarya, enerji 
depolama, sivil nükleer enerji, rüzgar ve yarı iletkenler gibi konularda 
oturumlar organize edecektir. 
Üst düzey yönetici, kabine yetkilileri ve valilerin yer alacağı oturumlar 
düzenlenecektir.
Online networking platformu aracılığıyla toplantılar düzenleyebilir ve 
kendinize ait bir etkinlik ajandası oluşturabilirsiniz. 

Keşfedin

100+
Üst düzey yönetici, kabine 
yetkilileri ve valilerin yer 

alacağı oturumlar 

Tanışın

71
Eyalet yatırım ajansı 

yetkilisinin temsil ettiği 
51 eyalet ile görüşme 

fırsatı

İletişime geçin

70+
farklı pazardan 1400'den 
fazla yatırımcıyla tanışın

www.selectusasummit.us

ERKEN KAYIT 
ÜCRETLERİ

$930 
30 Aralık 2022'e kadar

$995
28 Şubat 2023'e kadarHEMEN BAŞVURUN

SelectUSA Yatırım Zirvesi’nde geçireceğiniz 
birkaç gün Amerika’ya açılım planlarınızı 

gerçekleştirmeniz için tüm kaynaklara 
ulaşmanızı sağlar. 

"ABD pazarında 
genişlemeyi düşünen 
herkes bu etkinlikte 

yer almalı"
~ 2022 SelectUSA 

Katılımcısı 

https://www.selectusasummit.us/Programming/SelectUSA-Tech
https://www.selectusasummit.us/Applications/Investment-Summit-Application

