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İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaşabilmektedir. Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi
koşuluyla yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB'un herhangi bir aracılık,
tercüme veya danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB'un
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından
sorumlu tutulamaz. Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji
alışverişine yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini
istiyorsanız, lütfen http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler

İthalat, ihracat alanında faaliyet gösteren ve kömür ticareti
yapan firma, Türkiye’ye kömür satmak istediğini bildiriyor.

BULGARiSTAN

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler

201200751
FİRMA ADI: NİVEL IMPORT - EXPORT
İRAN
TEL: ++359 (889) 256456
201300041
FAKS:++359 (2) 492 2344
e-posta: nivel-imex@hotmail.com

FİRMA ADI: International Business Services Avicenna
(IBSA)

Yetkili Kişi: Niyazi Karataban

Apt. 9, 1st Bloc, 1907 Dr. Shariati Ave., Tehran, Iran

TEL: ++98 (21) 22212829
e-posta: hjavaherian@ibsa.ir
Yetkili Kişi: Hamed Javaherian/ Export manager
İnşaat alanında faaliyette bulunan firma, mermer, traverten,
granit ve oniks gibi dekoratif taşlar, yol inşaatında kullanılan
zift (bitumen 85-100 ve 60-70), inşaat ve bahçelerde metal
çit yerine kullanılan polimer ağlar gibi inşaat malzemelerini
satmak istediğini bildiriyor.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

ALMANYA
201300046
FİRMA ADI: MODUS KONZEPT

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

TEL: ++49 (2102) 73 33 55
FAKS:++49 (2102) 73 33 55

İRAN

e-posta: info@modus-konzept.de
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin

201300042
FİRMA ADI: International Business Services Avicenna
(IBSA)
Apt. 9, 1st Bloc, 1907 Dr. Shariati Ave., Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 22212829
e-posta: hjavaherian@ibsa.ir

Kameralı güvenlik sistemleri ve merkezi haber alma
sistemleri ile çalışan güvenlik şirketlerine yönelik bina girişi,
araç tanıma ve takibi, ürün hareketlerinin takibi, acil servis ve
güvenlik otomatik çağrı gibi sistemler sunan Alman firma,
Türk firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Firma
ayrıca, Alman malı kalite güvence belgelerini Türk iş
ortağının kullanmasına da izin verileceği ve gerektiğinde kurs
verecek eleman gönderebileceğini de bildiriyor.

Yetkili Kişi: Hamed Javaherian/ Export manager
İnşaat alanında faaliyette bulunan firma, mermer, traverten,
granit ve oniks gibi dekoratif taşlar, yol inşaatında kullanılan
zift (bitumen 85-100 ve 60-70), inşaat ve bahçelerde metal
çit yerine kullanılan polimer ağlar gibi inşaat malzemelerini
satmak istediğini bildiriyor.

Radyo, televizyon, iletişim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler

ALMANYA

Mamul ürün ve malzemeler

201300045
FİRMA ADI: MODUS KONZEPT

ARNAVUTLUK

TEL: ++49 (2102) 73 33 55

201300040

FAKS:++49 (2102) 73 33 55

FİRMA ADI: Fortis2 shpk

e-posta: info@modus-konzept.de

Sheq i Madh, close to the old Clay Factory, Fier

Yetkili Kişi: Ömer Yasemin

TEL: ++355 (69) 4074316

Kameralı güvenlik sistemleri ve merkezi haber alma
sistemleri ile çalışan güvenlik şirketlerine yönelik bina girişi,
araç tanıma ve takibi, ürün hareketlerinin takibi, acil servis ve
güvenlik otomatik çağrı gibi sistemler sunan Alman firma,
Türk firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Firma
ayrıca, Alman malı kalite güvence belgelerini Türk iş
ortağının kullanmasına da izin verileceği ve gerektiğinde kurs
verecek eleman gönderebileceğini de bildiriyor.

Yetkili Kişi: Ledja Hysi
Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan
pazarlarına hitap eden tuğla üreticisi firma, ürün çeşitliliği ve
üretim artışı için teknik bilgi (know-how) sağlayabilecek
stratejik ortak aramaktadır.

İnşaat işleri

ROMANYA
201300043
FİRMA ADI: Aquaproject S.A.
Splaiul Independentei 294, sector 6, 060031-Bucharest,
Romania
TEL: ++40 (7222) 79544
FAKS:++40 (21) 3160042
e-posta: office@aquaproject.ro
Yetkili Kişi: Liliana Dragan-Manager
Baraj, toplama havuzu, derivasyon, suyolu ve nehir
regülasyonu gibi su mühendisliği yapıları, inşaat
mühendisliği, endüstriyel yapılar, kemerli köprü, sulama
sistemi mühendisliği gibi alanlarda faaliyette bulunan firma,
Türkiye’deki firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

ALMANYA
201300044
FİRMA ADI: Mr. K. Ünü
Rotbuchenstrasse 69 81547 München
TEL: ++49 (173) 3885343
e-posta: kayhanunus@gmx.de
Yetkili Kişi: Mr. K. Ünü
Almanya’da faaliyet gösteren danışmanlık şirketi, Birliğimize
başvurarak; yurtdışı temsilcilik, yurtdışı tedarikçi temsilciliği,
yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması ve sunumu, yeni
firma bulma çalışmalarının yürütülmesi, yurtdışı ve çeşitli
fuar organizasyonlarında aktif olarak görev alma, yurtdışı
mal talep ve teklif organizasyonu, siparişten sevkiyata kadar
tüm süreçlerde sorumluluk almak, müşteri portföyünü
koruyacak ve zaman içinde geliştirecek çalışmalar yapmak
gibi hizmetler vermek istediğini bildiriyor.

