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1. AŞAMA: Eğer henüz ön kaydınızı gerçekleştirmediyseniz www.inovalig.com adresine giderek online 

kayıt bölümünü doldurun.   
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http://www.inovalig.com/


2. AŞAMA: www.imp3rove.de web sitesine giriş yaparak Login’e basın. Geçtiğimiz senelerde anketi doldurmak 

için kayıt olunan https://www.improve-innovation.eu/ adresi artık kullanılmayacak olup bu adreste daha önce 

oluşturulan kayıtlar ve şifreler de kullanım dışı kalmıştır. 
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http://www.imp3rove.de/
https://www.improve-innovation.eu/


3. AŞAMA: Register’a basarak kayıt olma ekranını açın
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4. AŞAMA: Kayıtta verilen bilgileri doğru bir şekilde doldurun. Dili (Preferred
Language) Türkçe seçin. 
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5. AŞAMA: Kayıt bittikten sonra e-mail doğrulama sayfası çıkacaktır. 
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6. AŞAMA: Mail adresinize Imp3rove’den gelen aktifleştirme linkine tıklayın.
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7. Aşama: Linki tıkladıktan sonra şifrenizle sisteme giriş yaparak en aşağıdaki anket sekmesine gelin. 
LÜTFEN UNUTMAYIN: SİSTEMDE 5 TANE ANKET BULUNMAKTA OLUP SİZİN 

DOLDURMANIZ GEREKEN ANKET 5. SIRADA BULUNAN 
«İNOVASYON YÖNETİMİ DEĞERLENDİRMESİ»ANKETİDİR
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8. Aşama: Anketi doldurun.
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9. Aşama: Anketi doldurduktan sonra ‘’Confirm Assessment’’ tuşuna basarsanız, girdiğiniz yanıtlar 
kaydedilir ve daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Eğer daha sonra tekrar anket 

üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız bu sayfayı kapatınız. 
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10. Aşama: Anketi bitirdikten sonra «ConfirmAssessment» tuşuna basmadığınız müddetçe  istediğiniz 
zaman ana sayfadan login olarak ankete verdiğiniz cevapları değiştirebilirsiniz. Bunun için 

«ContinueAssessment» tuşuna basınız.
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11. Aşama: Değişiklik yapmak istediğiniz bölümü ve soruları seçip istediğiniz değişikliği 
gerçekleştirebilirsiniz. 
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12. Aşama: Değişiklik yaptıktan sonra anketi sonlandırmak ve kaydetmek için tekrar anasayfaya dönüp 
«Submit Assessment» tuşuna basmanız gerekmektedir. 
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13. Aşama: Son onay için «Confirm Assessment» tuşuna basınız. 
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14. Aşama: ‘’Voucher Code’’ aşaması için ayrıca bilgilendirileceksiniz. 

• Anket doldurma süreci 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecektir. 

• Kıyaslama Analiz Raporunuzu ücretsiz bir şekilde indirmenizi sağlayacak 
olan VOUCHER CODE mail adresinize ayrıca gönderilecektir. 

• Bu kod olmadan raporu almak istemeniz durumunda sistem 350€ tutarında 
bedel talep etmektedir. İnovaLİG’e katılan firmalar bu bedeli ödemeden 
rapora sahip olabilmektedir. 

• Katılımınız için teşekkür ederiz.

• Her türlü sorunuz için info@inovalig.com mail adresinden ve 0212 454 0349 
ve 0 212 454 04 62 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. 
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TEŞEKKÜRLER
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