EYnovation™
Start-up Programı ile büyüme
yolculuğunuzda yanınızdayız.
EY Türkiye

İşini hayalinin ötesine taşımak
isteyen bir girişimci misiniz?
EYnovationTM Start-up Programı
nedir?
EYnovation™ Start-up Programı
ile alışılagelmiş yöntemlerin
ötesine geçmenizi ve
sürdürülebilir başarı ve
büyüme elde etmenizi
sağlıyoruz.

EYnovationTM, start-up aşamasından liderliğe
giden yolda, işiniz hangi aşamada olursa olsun
size rehberlik etmek amacıyla EY tarafından
başlatılan bir destek programıdır.
Şirketinizin kurulma sürecinde (tohum ve erken
aşama), ilk müşterilerinize satış yapmaya
başladığınızda (büyüme aşaması), ölçeklendirme
(scale up) ya da uluslararası pazarlara açılma
(genişleme) aşamalarında stratejik, yasal ve
finansal sorunlarınızın çözülmesi konusunda
yardıma mı ihtiyacınız var?

EY Türkiye olarak, şirketlerin
büyüme yönelimlerini takip ederek
yaptığımız detaylı görüşmelerden elde
ettiğimiz görüşler doğrultusunda,
şirketlere stratejik olarak yardımcı
olmak için EY 7 Drivers of Growth
olarak adlandırdığımız benzersiz
değerlendirme kıstaslarını geliştirdik.
Bu sayede sizlerin büyüme planlarınızı
geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Çalışanlar,
davranışlar
ve kültür

Bu interaktif yolculukta,
sizinle beraber şirketinizi
analiz ederek stratejik
önceliklerinizi belirliyoruz.

Hızlı büyüme

Risk
Dijital,
teknoloji
ve analitik Operasyonlar

Müşteri

Fonlama
ve finans

İşlemler ve
iş birlikleri

EYnovationTM Start-up Programı
kapsamında size 3 farklı şekilde
destek oluyoruz:
Navigator
• Faaliyet merkezi Türkiye olan
• Son yıldaki cirosu
500 bin – 1 milyon TL arasında olan
• Bir kuluçka merkezi ya da hızlandırıcı
programına dahil olan

Türkiye’nin önde gelen kuluçka
merkezleri ile iş birliği içinde erken
aşama start-up şirketleri için Mentorluk
Programı ve Girişimci-Mentor Seansları.

• Yenilikçi ya da patentli bir ürün,
çözüm ya da hizmet geliştirmiş olan

Growth
• Faaliyet merkezi Türkiye olan
• Son yıldaki cirosu
1 milyon– 5 milyon TL arasında olan
• Bir hızlandırıcı programa dahil olan
• Yenilikçi ya da patentli bir ürün,
çözüm ya da hizmet geliştirmiş olan

Büyüme aşamasındaki start-up şirketleri
için; EY hizmetleri, iş geliştirme
desteği, müşteri etkinlikleri, mentorluk,
yatırımcılara erişim desteği.

Expansion
• Faaliyet merkezi Türkiye olup
en az 5 ülkede satışı olan
• Son yıldaki cirosu
5 milyon TL’den yüksek olan
• Yenilikçi ya da patentli bir ürün,
çözüm ya da hizmet geliştirmiş olan

Güçlü bir marka haline gelmiş
start-up’larla beraber hareket ederek,
yeni ürün ve hizmetler geliştirme ve
EY’nin güçlü uluslararası ağı sayesinde
yatırımcı ve müşteri portföyünü
genişletme fırsatı.
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve
danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız
ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye
piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları,
müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha
iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol
üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young
Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan,
bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı
sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global
Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi
için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
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