
IMP3rove Değerlendirme 

Raporu Oluşturma Kılavuzu



Değerlendirme sürecinde ilerlemek için kanıtlanmış Avrupa standartlarına sahip IMP3rove sistemine yönlendirileceksiniz

IMP3rove sisteminin amacı

• İlk adım olarak, IMP3rove sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.

• Firmanızın inovasyon yönetimi yetkinliği, Türkiye’den İnovaLİG katılımcıları ve Avrupa’dan benzer bir çalışmaları olan

IMP3rove katılımcıları arasında değerlendirilecektir.

• İnovaLİG programının tüm aşamaları gibi, online IMP3rove anket ve değerlendirme süreci de tamamen

ücretsizdir.

• Firmanızın Avrupa’daki konumunu görmek ve Avrupa’daki firmalarla kıyas analizi yapmak için IMP³rove sistemi araç

olarak kullanılacaktır.

• İnovasyon anketini tamamladıktan sonra, size özel olarak hazırlanmış değerlendirme ve kıyas analizi raporuna sahip

olacaksınız. Raporda inovasyon yetkinliklerinizi ve gelişme potansiyelinizi detaylı olarak görebileceksiniz. Bu rapor

firmanıza özel olarak hazırlanıp sadece sizinle paylaşılacaktır.

• Destek almak için info@inovalig.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Anket sürecinde lütfen ‘Bağımsız Değerlendirme’

seçeneğini kullanınız. Yalnızca bağımsız değerlendirmeler kabul edilecek ve bu şekilde, İnovaLİG programında her

katılımcı eşit ve adil olarak değerlendirilecektir.

• IMP3rove değerlendirme sürecini tamamlayan ve raporunu bize ileten firmalara İnovaLİG programının sonraki

değerlendirme aşamalarına geçmeye hak kazanacaktır.

mailto:info@inovalig.com


3) Değerlendirme Raporu



DEĞERLENDİRME TALEP ET butonu ile devam 

edebilirsiniz.



Rapor talep et sayfasında KREDİ SATIN AL butonuna 

basarak yeni sayfaya geçebilirsiniz.



Yeni sayfada IMPROVE ASSESSMENT REPORT ile 

devam edebilirsiniz.



Bu sayfada ADD TO SHOPPING CART ‘a tıklayarak 

devam edebilirsiniz.



VIEW SHOPPING CART ‘a tıklayarak devam 

edebilirsiniz.



I HAVE A VOUCHER ‘a tıklayarak size ilettiğimiz şifre ile 

CHECKOUT’a devam edebilirsiniz.

Kodunu girin ve kırmızı 

butona tıklayınız1

2



Bu sayfada yer alan kutucuğu işaretleyerek payment

kısmında yer alan CHANGE’e tıklayıp,



PREPAYMENT’ı seçip ,



Sayfanın sonunda yer alan SEND ORDER’a tıklayıp 

devam edebilirsiniz.



Ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra RAPOR TALEP 

ET’E tıklayıp devam edebilirsiniz.



Bu sayfada yer alan İLERLE butonuna tıklayıp işlemi 

sonlandırabilirsiniz.



Anket kayıt ve anket süreciyle ilgili her türlü sorularınız 

için info@inovalig.com adresinden ve 0212 454 03 74 ve 

0212 454 06 18 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

mailto:info@inovalig.com


twitter.com/turkihracat
twitter.com/inovalig

facebook.com/IhracatcilarMeclisi

www.tim.org.tr

İnovaLİG Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı


