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7 Nisan 2014, İzmir  
Üyelerle Buluşma Toplantısı 

www.taider.org.tr  
 
  

 

 

 

  
  

Derneğimiz 2014 yılı etkinlik takvimi 
kapsamında 7 Nisan 2014, İzmir’ de 
“Üyelerle Buluşma” toplantısının 
üçüncüsünü Mövenpick Otel İzmir’ de 
gerçekleştirdi.  
“Kuşak Farklılıklarının İşe İlişkin Değer ve 
Davranışlara Yansımaları (Yerel 
Çözümleme)” konulu sunumunda Sayın 
Doç. Dr. Pınar Süral Özer (9 Eylül Üni.) 
aile şirketlerinde kuşaklar arası iletişimin 
sağlanması amacıyla yapılan akademik 
çalışmalara ve BB, X, Y ve Z 
kuşaklarından örneklemelere yer verdi. 
Üyelerimizin ve gelecek nesillerin 
paylaşımları ve deneyim aktarımları ile 
zenginleşen toplantımız, keyifli bir 
akşam yemeği ile sona erdi. 
Sayın Doç. Dr. Pınar Süral Özer’ e değerli 
katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. 

http://taider.org.tr/dernegimiz-2014-
yili-etkinlik-takvimi-kapsaminda-7-nisan-
2014-izmir-de-uyelerle-bulusma-
toplantisinin-ucuncusunu-
gerceklestirecektir/ 

   

 

 

 

 

11 Nisan 2014, Adana 
Tanıtım, Paylaşım ve Farkındalık 

Toplantısı 
www.taider.org.tr  

 
 

 

 

 

 
 
AİLE İŞLETMELERİ DERNEĞİ 2014 yılı etkinlik 
programında yer alan “tanıtım, paylaşım ve 
farkındalık toplantısı”nın bu yıl 2.cisini Adana’ 
da gerçekleştirdi. 
Toplantımız Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı 
ve FBN Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerife İnci 
Eren’in TAİDER sunumunun ardından “Aile(m) 
ve Şirket(im) Arasındaki Kritik Dengeyi 
Yönetmek” konulu panelle devam etti. 
Derneğimiz kurucu üyesi Sayın Uğur Paksoy ev 
sahipliğinde Adana-Hilton Oteli’nde 
gerçekleştirilen panelimizde değerli görüşlerini 
ve tecrübelerini bizlerle paylaşan Onatça 
Şirketler Grubu ve TURKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Süleyman Onatça’ya, Ekol 
Mimarlık ve AGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Tamer Gülcan’a ve CGS Danışmanlık 
Kurucu Başkanı Sayın Dr.Güler Manisalı 
Darman’a katkıları için teşekkür ederiz 

 
http://taider.org.tr/dernegimiz-2014-etkinlik-
takvimi-kapsaminda-11-nisan-2014-adana-da-
sehir-tanitim-toplantila-rinin-ikincisini-
gerceklestirecektir/
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22 Nisan 2014, İzmir 
TAYSAD İZMİR Üye Toplantısında 

TAİDER 

 

 

 

9 Mayıs 2014, İzmir 
Eğitim Toplantısı 

 TKYD-TAİDER-EGIAD 
www.taider.org.tr  

 
 

 

  

 

  

 Bünyesinde pek çok Aile Şirketi üyesi 
olan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) İzmir Üye Toplantısı’ 
na TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Şerife İnci Eren özel konuşmacı olarak 
katıldı. Dernek kuruluş amacı ve 
etkinlikleri hakkında bilgi veren Eren Aile 
Şirketlerinin Sürdürülebilirliği için sivil 
toplum kuruluşlarının ortak 
çalışmalarının önemini vurguladı. 

 
 

 

 

TKYD-TAİDER-EGİAD ortak etkinliği Aile 
Anayasası Eğitim Programı’na farklı 
illerden katılan Aile Şirketi sahipleri ve 
yöneticilerine, bu değerli programda 
emeği geçen tüm konuşmacılara ve 
paydaşlarımız TKYD ile EGIAD’a 
destekleri ve katkıları için teşekkür 
ederiz. 
 

 
http://taider.org.tr/tkyd-taider-egiad-
ortak-etkinligi-aile-anayasasi-egitim-
programi-9-mayis-2014-izmir/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.taider.org.tr/
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10 Mayıs 2014, İzmir 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 

ve  
TAİDER’ in etkinliğini arttırmak grup 

çalışması  

 

 

22 Mayıs 2014, Ankara Sanayi Odası 
Tanıtım, Paylaşım ve Farkındalık 

Toplantısı 
www.taider.org.tr 

 

 

 

  
 

 

 

Genel Kurulda seçilen yeni Dönem 

Yönetim ve Denetim Kurulu ve 

Komite Başkanlarımıza başarılar 

dileriz. 

Genel Kurul’un ardından tüm üye ve 

katılımcıların değerli paylaşımlarıyla 

zenginleşen “TAİDER’in etkinliğini 

arttırmak” konulu çalıştay Sayın 

Baransel Atçı / Execution Partners 

yönetiminde gerçekleşmiştir. 

Sayın Atçı’ya 2015 yılı çalışmalarımıza 

ışık tutacak değerli katkı ve paylaşımları 

için teşekkür ederiz. 
 

 TAİDER Asil ve Yedek 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

  

 

 

“ Birinci Nesil olarak başarılı olduk. Peki 
ya İkinci Nesil ? ” konulu ve 150 kişilik 
katılımla gerçekleşen etkinlikte Ankara 
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Sayın 
Nurettin Özdebir’in “ aile şirketlerinin 
yurt ve dünya ekonomisindeki gücü 
nedeniyle sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasının önemi “ konulu 
konuşmasının ardından Aile İşletmeleri 
Derneği  
(TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Şerife İnci Eren TAİDER ve FBN’ nin 
çalışmaları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Sayın Dr. Güler Manisalı 
Darman yönetiminde gerçekleşen 
panelde Knauf Grubu Yönetim Komitesi 
Üyesi ve Knauf A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Isabel Knauf, Akfen 
Holding Grup Şirketleri ve Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Sayın Selim Akın, 
Yakupoğlu A.Ş. (YDS)Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Vedat Yakupoğlu söz 
alarak nesil devirlerinde yaşadıkları 
süreçleri, hazırlıklarını ve deneyimlerini 
paylaştılar. Etkinliğimize sağladıkları 
destek için Ankara Sanayi Odası’ na, 
Değerli Panelistlerimize ve TAİDER 
Ankara Gelecek Nesil ekibine teşekkür 
ederiz. 

 
 http://taider.org.tr/22-mayis-ankara-
etkinlik-daveti-birinci-nesil-olarak-
basarili-olduk-peki-ya-ikinci-nesil/ 
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29-30-31 Mayıs 2014  
Barselona-İspanya 

FBN Gelecek Nesiller Dünya  Zirvesi 

 

 

 

 

  
  

 Bu yıl FBN Gelecek Nesiller ( GxN) Dünya 
Zirvesi’ nin 10.cusu İspanya’nın hareketli 
başkenti Barselona’da gerçekleştirildi. 
”A proud past a sustainable future” temasını 
keşfetmeye yönelik etkinliklerin yer aldığı Zirve’ 
ye Gelecek Nesil Ankara temsilci üyelerimizden 
Murat Özcan ve İrem Şerefoğlu katıldılar. 
Zirve katılımcıları, bir yandan köklü bir 
geçmişten gelen tecrübe ve geleneklerden 
beslenen, bir yandan da değişime ön ayak olan 
ve yüzyıllar boyunca sürdürülebilir bir geleceğe 
doğru yönlenmiş aile şirketlerinin başarı 
hikayelerini kendilerinden dinleme imkanı elde 
ettiler. 
Barselona’nın büyüleyici atmosferinde, 
İspanya’nın aile işletmelerinin ve gelecek 
nesillerinin ev sahipliğinde, akranlar arası 
tecrübe paylaşımını teşvik edecek şekilde 
tasarlanan bu etkinliğin GxN Dünya Zirvesi 26-30 
Mayıs 2015 tarihlerinde Kolombiya’ nın 
Kartegena şehrinde gerçekleşecektir.  
Zirveden izlenimler : 
Murat Özcan : Barselona zirvesi dünyanın her 
yerinden aile işletmelerinin gelecek nesil 
temsilcileriyle tanışıp, deneyim paylaşımlarıyla 
birbirimizden öğrenme fırsatı sunan olağanüstü 
bir platformdu. Benzer sorunlara farklı 
kültürlerden ailelerin ürettiği yaratıcı çözümleri 
dinlemek bakış açımızı fevkalade genişletti. 
"Onca para ve zaman maliyetine değer mi" 
diyenlere şunu iletmek isterim: Bu zirvede 
öğreneceğiniz bilgileri kaçırmanın size maliyeti 
nedir? Çünkü tek bir yenilikçi fikir tüm oyunu 
değiştirebilir!  
Kolombiya’da yapılacak FBN zirvesine katılma 
fırsatını kaçırmayın.. Bu bir maliyet değil 
yatırımdır!  
Kolombiya Zirve tanıtım video için lütfen 
tıklayınız : http://vimeo.com/99929386 

 

  

 

 

 

5 Haziran 2014, İstanbul  
3.Türk Alman Girişimci Aile Şirketleri 

Zirvesi 
ALPHAZIRKEL-TAIDER-TUSIAD 

 

 

 

 
 

 Alman girişimci aile şirketlerinin üye 

olduğu ve kar amacı gütmeyen 

Alphazirkel  “ Türk Alman Girişimci Aile 

Şirketleri Zirvesi” nin üçüncüsü 5 Haziran 

2014, İstanbul’ da tarihi Almanya 

Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’ nda 

TUSIAD, TAIDER ve İstanbul Alman 

Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirdi. 

Taider Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Şerife İnci Eren’in konuşmacı olarak 

katıldığı “Aile İşletmelerinde Sahiplerin 

Yönetimi “ konulu panele Almanya, 

Avusturya, İsviçre’ den aile şirketi sahibi 

girişimciler yer aldılar. 

http://taider.org.tr/alphazirkel-taider-
tusiad-ortak-etkinligi-5-haziran-2014-
istanbul-3-turk-alman-girisimci-aile-
sirketleri-zirvesi/ 
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10-11-12-13  Haziran 2014 ,  
Versay-Paris-Fransa 

FBN 25.yıl kutlamaları 
www.taider.org.tr 

 

 

 

 

  

  

 
FBN 25.yıl kutlamaları çerçevesinde 
düzenlenen “ FBN-I 25. YILDÖNÜMÜ – 
Bilgilenme Gezileri, Aile Ziyaretleri ve 
Gala Yemeği“ programını içeren etkinliğe 
üyelerimizden Antebi, Davut, 
Ekmekçioğlu, Elbirlik, Eren, Sidi Sarfati 
ve Zaim Aileleri katıldılar. 
Program detayları : 

 FBN Gelecek Nesil üyeleri Al Gore ile 

akşam yemeğinde bir arada oldular 

ve aile şirketlerinde değişimi 

tartıştılar. ( GxN)(12 HAZ) 

 Katılımcılar “Bordeaux” ve 

“Champagne” bölgelerinde 

bilgilendirme gezilerine katıldılar. 

(learning journey) (10-12 HAZ.) 

 Fransa’ daki Aile Şirketlerine ( Atalier 

Monceau, Chanel, Galeries 

Lafayette, Leon Grosse, Hermes, 

Houles, Lelievre Paris, Mellerio, 

Oddo, Sisley, Unibel, Wendel) 

ziyaretler gerçekleştirildi.( family 

visit) ( 13 HAZ.) 

 Versay sarayının olağanüstü 

atmosferinde  gerçekleşen Gala 

Yemeği’ nde ekonomik krizleri ve 

aile anlaşmazlıklarından kurtulan 

“hünerli zanaatkarlığın” 

sürdürülebildiğine ilişkin Aile 

örnekleri ile tanışıldı.( Gala Dinner) 

 

 

 
 

 

19 Haziran 2014 , İzmir 
Üyelerle Buluşma Toplantısı 

www.taider.org.tr 
 
 

 

 

 

 
 

 UBS AG İsviçre'den Aile 
Danışmanı Dr.Henry Hirzel’in 
“Nesiller Arasındaki Farkı 
Kapatmak : Aile işletmesinde, 
pratik ipuçları ile, nesilden nesile 
yetki devri“ konulu sunumunda 
aile şirketlerinin uluslararası 
boyutunda, nesiller arasındaki 
yetki devrinin, Aile Şirketlerinin 
devamlılığı için önemi örneklerle 
açıklandı. Üyelerimizin ve 
gelecek nesillerin paylaşımları ve 
deneyim aktarımları ile 
zenginleşen toplantımız, keyifli 
bir akşam yemeği ile sona erdi. 
Değerli katkı ve paylaşımları için 
UBS AG İstanbul ve İsviçre 
ekibine teşekkür ederiz. 

 
http://taider.org.tr/19-haziran-izmir-

uyelerle-bulusma-toplantisi-nesiller-

arasindaki-farki-kapatmak/ 
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(13 HAZ) 

 Galarie des Batailles  tarafından 

sanatsal bir sunumla hazırlanmış 

zarif akşam yemeğinde özel davetli 

Al Gore ile  çekiliş ve “gece şelalesi” 

gösterisi yer aldı. (Gala Dinner)(13 

HAZ) 

İzlenimler : 
Meral Ekmekçioğlu : ”FBN’in 25. Yıl 
kutlamalarına katılmam benim için çok 
güzel bir deneyim oldu. 
Reims Champagne bölgesinde iki aileyi 
ziyaret ettik. İlk ziyaretimiz Cointreau 
Ailesi oldu. 1849 Yılında Cointreau 
Likörünü üretmeye başlamışlar. Aile 
öykülerini Başkanları Renaud Cointreau 
anlattı. Fabrika ve mahzenlerini gezdirdi. 
İkinci aile Pol Roger şampanyalarını 
üretiyor. Aile üyesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hubert de Billy fabrikayı 
gezdirerek şampanyanın nasıl yapıldığını 
anlattı. Böylelikle aile şirketlerinin asırlar 
boyu nasıl ayakta kaldıklarını gösteren 
ve ülkelerinin ekonomileri için ne kadar 
önemli bir yere sahip olduklarını 
ispatlayan pek çok değerli Aile Şirketi’ni 
ziyaret etmek imkanına sahip olduk. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 Temmuz, 2014 
Çeşme 

TAİDER Gelecek Nesiller 2.Ulusal 
Zirvesi 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 
Aile İşletmelerinin 18-40 yaş arasındaki Gelecek Nesil üyelerinin tecrübe paylaşımı ve bilgilenmelerini 
amaçlayan Gelecek Nesiller Komitesi, 2. Gelecek Nesiller Zirvesi’ni 12 Temmuz’da Çeşme’de 
gerçekleştirdi.  Geçtiğimiz yıla göre iki kat fazla katılımın olduğu gözlemlenen etkinlikte Galatasaray 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Nayır (Aile işletmelerinin kurumsallaşması  ve aile anayasası ) ve 
Hidrotam A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve aile işletmesinin 2. Nesil üyesi Berrak Dalgılıç Çekin ( Pembe 
Çantalı Kızın Kurumsallaşma Hikayesi )  konuşmacı olarak katıldılar. 
 
TAİDER Gelecek Nesil Ankara temsilcileri Murat Özcan ve İrem Şerefoğlu bu yıl Mayıs ayında Barselona-
İspanya’ da katıldıkları FBN Gelecek Nesiller Dünya Zirvesi’nden edindikleri izlenim ve deneyimlerini 
katılımcılara aktardılar. Şerefoğlu ve Özcan 2015 yılında FBN Gelecek Nesiller Dünya Zirvesi’nin 
Kolombiya’nın Kartagena kentinde gerçekleşeceği bilgisini verdiler. 
 
Gelecek Nesiller Komitesi Başkanı Onur Eren, Derneğin halen 110 Aile Şirketi üye ve 300’ün üstünde 
bireysel üyeye sahip olduğunu söyledi. Hem gelecek nesiller hem ana kuşakların katılımıyla 
gerçekleşecek, TAİDER 2.Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin 28-29 Kasım tarihlerinde Raffles Zorlu Center- 
İstanbul’da olacağını belirten Eren, Zirvenin 1.günü tüm katılımcılara, ikinci günü ise gelecek nesillere 
yönelik oturum ve çalıştayların yer alacağının bilgisini katılımcılarla paylaştı. 
Öğleden sonraki programında Psikolog Elif Eren yuvarlak masa grup çalışmasında “aile, iş ve ortaklık” 
çemberlerinde katılımcıların duruş ve beklentilerinin farkındalığını sağlayacak “Aile Şirketlerinde Yeni 
Nesiller” çalıştayını gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ve katılımla geçen Zirve günbatımı eşliğinde keyifle geçen 
akşam yemeği ile sona erdi.  
İzlenimler : 
Başak Kurtoğlu : “Gelecek nesillerin, kurumsallaşma konusunu ve bu konuda sık yapılan yanlışları 
örneklerle dinlemesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesilden ancak farklı farklı tecrübe 
seviyelerine sahip bireylerin birbirlerine sorular sorup öneriler ve tavsiyeler geliştirmesine zevkle şahit 
oluyoruz. GN komitesinin her organizasyonu özenle seçilmiş keyifli mekanlarda hem çok eğlenceli geçiyor 
hem de ortak konuları çok olan gençlerin birlikte olmaktan duydukları memnuniyet biz TAIDER üyelerini 
de mutlu ediyor. Sanırım bu kişiler önümüzdeki organizasyonları da ilgiyle takip edecekler! “  
Orkun Ürkmez : “Katılan herkesin çok keyif aldığı ve yeni arkadaşlıklar edindiği samimi bir zirve olması 
dikkat çekti.” 
 

 http://taider.org.tr/geleceke-nesiller-zirvesi/ 
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LÜTFEN AJANDALARINIZA NOT ALINIZ... 

  

 

 

 

 19 EYLÜL 2014, ANSİAD 
Kongre Salonu –Antalya 

 

 15-17 EKİM 2014, FBN 
Dünya Zirvesi- Dubai-BAE 

 
 
•    20 EKİM 2014, "Y kuşağı ve 
Yeni İş Yaşamı" Evrim Kuran 
/Dinamo-Avantgarde Otel-
İstanbul 
 
•   28-29 KASIM 2014, TAİDER 2. 
Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 
Raffles Otel-Zorlu Center-
İstanbul 
 

  14-17 EKİM 2015, FBN 
Dünya Zirvesi- Montrö-
İsviçre 

 

 26-30 MAYIS  2015, 
FBN Gelecek Nesil Dünya 
Zirvesi- Kartegane-
Kolombiya 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fbnxchange.org/xchange/platform.nsf/xpChapterDashboard.xsp?OpenPage&Login


 

FBN-2014 etkinlik takvimini sizlere 
sağlanan özel şifrelerinizle 

 www.fbn-i.org sitesinden temin 
edebilirsiniz. FBN 25.Uluslararası Aile 
Şirketleri Zirvesi bu yıl 15-16-17 Ekim' 

de Dubai' de gerçekleşecektir.  
Detaylı Bilgi için : 

http://www.fbnsummit.org/2014/eve
nt-dubai.php 

 
 

 

 

 

 
  
FBN Xchange şifreleriniz ile FBN resmi 
web sitesinden Taider üye listesi ve 
iletişim bilgilerine ulaşabildiğiniz gibi 
FBN'e üye 7000 üyenin sektör, kurum ve 
diğer iletişim bilgilerine kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. Şifre ve kullanıcı 
kodlarınızın temini için Derneğimiz ile 
iletişime geçiniz. 
 

 

www.fbn-i.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbn-i.org/
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/60B59D8CFD0A4C578650B6B86EF84A04/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/ED1C102EFE9C4C309515D640A4A6730F/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4


 

Derneğimizin Gelecek Nesiller 
etkinliklerinde yer almak ve NLC ( New 
Leaders' Circle) hakkında bilgi edinmek 

istiyorsanız lütfen bize yazın. 
geleceknesil@taider.org.tr 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/F68EA6D080BE4F7EB2305098041F366B/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/DE5B4A1FA0EE498CB012AA4D782F5B17/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4


 

Ayın makalesi : 
Aile İşletmelerinde nesiller arası yönetim devri –I 

13 06 2014, Doç Dr. Mehmet Ufuk Tutan / Yaşar Üniversitesi  
www.taider.org.tr  

  

 

 

 
http://taider.org.tr/kaynaklar/  

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 BİLGİ VE DİKKATİNİZE 
 

 FBN Xchange şifreleriniz ile ( www.fbn-i.org ) sayfasından Taider üye listesi ve iletişim 
bilgilerine ulaşabildiğiniz gibi FBN' e üye 7000 üyenin sektör, kurum ve diğer iletişim 
bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şifre ve kullanıcı kodlarınızın temini için Derneğimiz ile 
iletişime geçiniz. 

 Tüzüğümüz gereği kurumsal üyelerimiz temsilcileriyle birlikte 5 kişiye kadar dernek 
faaliyetlerinden ve FBN. Xchange network imkanlarından faydalanabilmektedirler. Lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 

  Etkinliklerimizde konuşmacı olarak aile sirketlerindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen 
üyelerimizin Derneğimize bilgi vermesini bekliyoruz. 

 Etkinlik haber ve fotoğraflarını web.sitemizden takip edebilirsiniz. 
 Kaynaklar sayfamız üyelerimizin katkılarıyla zenginleşmektedir. 
 TAİDER ve FBN etkinlik takvimine web. sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 Lütfen yer almasını isteiğiniz yazı / makale / link için bizi bilgilendiriniz 
 Kurumsal üyelerimizin logoları www.taider.org.tr adresinde "kurumsal ve bireysel üyelik 

formu" sayfasında yer almaktadır.Lütfen yayınlanmasını istediğiniz firma logonuzu Dernek 
Merkezimize iletiniz. 

 Sosyal medyada yer almaktayız. Lütfen bizi takip etmeye ve desteklemeye  devam edin.. 
 
www.facebook.com/TAIDERAileİsletmeleriDernegi 
twitter.com/TaiderFBN 
www.taider.org.tr 
 
www.facebook.com/taiderzirve 
twitter.com/taiderzirve 
www.aileisletmelerizirvesi.org  

 
 

 

http://www.taider.org.tr/
http://www.fbn-i.org/
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/68395B492EA64FD18FDBF4B465288C82/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
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http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/C709C62BEEFB40E8BBFCD5914D72D0CD/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/0173EF8EBC3A40F1A5833BBFB81221F9/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/87C43DAA1E374A9ABFFF8B45DB2265F7/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/BB38A5B2AF4A4CD5A6F175A25C1E7BF4/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/0226C728D63A45E1A49B57D8E8DE65B3/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4
http://max.emarketing-powered-by-euromessage.com/g/url/5D285A2E6BF24B0490F7BED9E52A1B55/9B6EC50173FA49FE948E6EE6A94426A4

