
Keretsu Forum Hakkında
Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.000’in üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek
yatırımcı ağıdır. Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli
sektörlerdeki 1000’i aşkın girişimci şirkete, $900 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir.
Türkiye’de 90’dan fazla melek yatırımcısı ve 50 start-up’a 70 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile; Türkiye’nin
en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.

Keiretsu Forum Türkiye
Kolektif House - Maslak Mah. Ahi Evran Cd., Ofis Blok 4, Maslak 42, 34398 Sarıyer/ İstanbul Tel: +90 212 356 20 33

Web: www.keiretsuforum.com.tr E-posta: info@keiretsuforum.com.tr

Keiretsu Bülten tarafından hazırlanmıştır.
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Haberler

İstanbul için elektrikli bisiklet 
kiralama ve paylaşım girişimi 
Bizero, kargo robotunu tanıttı. 
Özellikle kısa metsafelerde 
ürünlerini kullanıcılarına 
sorunsuz ve temassız olarak 
götürebilmek için tasarlanan 
kargo robotu, 2 ay gibi kısa kargo robotu, 2 ay gibi kısa 
bir sürede geliştirdi. 

Magistum Yatırımı

Bizero

Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları 
tarafından, kurumsal iletişim, okul ve kurs 
eğitim sistemi olan ve üçüncü parti 
yazılımlarla entegre olarak çalışabilen 
Magistum’a 5 milyon TL değerleme 
üzerinden yatırım yapıldı. Eğer siz de bu tip 
girisimlere yatırım fırsatı yakalamak 
istiyorsanız veya girisiminize yatırım... istiyorsanız veya girisiminize yatırım... 

Magistum Yatırımımız

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları 
tarafından, Türkiye'nin en fazla kolajen ürünü 
çeşidine sahip markası olan USA’da kurulu 
RENEVA LLC şirketine 37 Milyon TL 
değerleme üzerinden yatırım yapıldı. Eğer siz 
de bu tip girişimlere yatırım fırsatı yakalamak...

“Gerçek Ötesi dönemde gerçek yok, yalnızca algı 
oluşturma var.”
Yanlış Bilgi, Sahte Haber, Dezenformasyon, Derin Sahte, Gerçeklik Duyarsızlığı, 

İnsan Kuklalar, Filtre Balonu, Yankı Odaları, Post-Truth, vb… Bunların hepsi özellikle 

son beş yılda yoğun şekilde hayatımıza girmiş olgular. Teknolojik gelişme ve bilgi 

kirliliği ortak gerçeklik duygumuzu tamir edilemez bir şekilde parçalıyor. Görüntüde 

yetkin gibi duran kaynaklar ve kurumlar birtakım komplo...

Gerçek Ötesi

Bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge 
çalışmaları yapan Nicat Batarya Teknolojileri, Keiretsu Forum Türkiye melek 
yatırımcılarından 857.000 TL yatırım aldı.

Reneva Yatırımımız

Akıllıfon, yapay zeka tabanlı 
bir portföy optimizasyon ve 
robo danışmanlık platformu 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Portföy yönetim şirketlerine 
algoritmalara dayalı fon 
oluşturma, fon sepeti 
oluşturma ve yönetme oluşturma ve yönetme 
hizmeti de veren Akıllıfon, 4 
kurucu ortağının yanında...

Yapay Zeka Tabanlı
Robo Danışman
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E-Bülten

“Ntelkl Yatırım Fırsatı Yaratan Kapsamlı Ortaklık”

Nicat Yatırımımız


