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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.
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.

TOBB,

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.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
MISIR
200800339
FİRMA ADI: ROYAL HERBS OFFICE
Beni- Suef , Sumusta, Bedahl P.O. Box : 62612 Egypt
TEL: ++20 (10) 1837602
FAKS:++20 (82) 7601225

Şifalı bitkiler, tohumlar ve çiçek yağları üretimi yapan firma,
ürünlerini Türkiye’ye satmak istiyor.
NEPAL
200800334
FİRMA ADI: K. L. DUGAR GROUP
P.O. Box No.1991, Charkal, Dillibazar, Kathmandu NEPAL
TEL: ++977 (1) 4437991
FAKS:++977 (1) 4437990

e-posta: royalherbs2000@yahoo.com
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e-posta: dugarnp@mos.com.np

iRAN

Üretim, ithalat, ihracat, ticaret, bankacılık, muhasebe, basın
ve yayın, tur ve seyahat ve emlakçılık gibi birçok sektörde
uzman olan şirketler grubu; buğday, buğday unu (Maida),
tam buğday unu (Chakki Atta), kırmızı mercimek (kabuklu,
kabuksuz ve yaprak), mısır yağı, hardal yağı ve RBDW
ayçiçeği yağı satmak istediklerini bildiriyor.

200800321
FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.
No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN
TEL: ++98 (21) 22849321
FAKS:++98 (21) 22845889

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri
iRLANDA
200800336
FİRMA ADI: EKIN UTKAN IMPORT AND EXPORT
TEL: ++353 (87) 2293826
e-posta: info@ekinutkan.com
Firma, Mısır'dan Türkiye'ye odun ve mangal kömürü satmak
istiyor.

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
RUSYA
200700008
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK

e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com
İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler
iRAN
200800322
FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.
No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN
TEL: ++98 (21) 22849321

Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA

FAKS:++98 (21) 22845889

TEL: ++90 (312) 4255931

e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com

FAKS:++90 (312) 4251260

İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.

e-posta: sakula@vizeavrasya.com
Rusya Federasyonu'nda dünyaca ünlü Kuzbass, Sibirya
kömürü üreticisi bir şirketin Türkiye temsilcisi olan firma; en
az 150.000 ton ve üzerinde SSPK tip kömür ihtiyacı olan
Türk fabrikalarının uzun vadeli kontrat yapabilmelerine
aracılık etmek istemektedir. Firma, 50-300 mm arasında
değişen boyutlarda %4 Nem , %8 Kül, % 0.5 Kükürt ve 6800
Kcal/kg kalori değerinde olan 1.sınıf SSPK tipi kömüre
sahiptir.

Gıda maddeleri ve içecekler
GÜNEY AFRiKA

Metal cevherleri

200800325
FİRMA ADI: MJOLI BROTHERS TRADING ENTERPRISE
Port Elizabeth, SA
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TEL: ++27 (41) 464 14 22
FAKS:++27 (72) 841 59 62

Tekstil ve tekstil malzemeleri

e-posta: lisolomzimjoli@yahoo.com

HOLLANDA

Firma, nişasta ihraç etmek istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.

200800324

HONG KONG
200700285
FİRMA ADI: TAI HING INTERNATIONAL (TRADING) LTD.
G.P.O BOX 5690 308-309 China Insurance Group Building
141 Des Voeux Road Central
TEL: ++852 (2543) 7191
FAKS:++852 (2815) 2669
e-posta: taihingh@netvigator.com
Firma, kurutulmuş deniz ürünleri [dried fish bladder
(fishmaw), dried sea cucumber, dried shark fins, dried sea
horse, dried/canned/frozen abalone)] ve kurutulmuş sığır
ürünleri (dried cow's gallstone) almak istiyor.

FİRMA ADI: Rd Texx
Ootmarsumsestraat 24, 7591 EP Denekamp, Holland
TEL: ++31 (6) 20746810
e-posta: info@rdtexx.nl
Tekstil konusunda acentelik yapan firma, Hollanda ve/veya
Belçika'daki müşterileri için gömlek ve bluz yapımında
kullanılan pamuklu, polyester kumaş üreticileri ile temas
kurmak istediğini bildiriyor.
UKRAYNA
200702133
FİRMA ADI: DOLPHIN UKRAINE COMPANY LTD.
ODESA 7. KM KONTEINER NUMBER 1632 UKRAINE

NEPAL

TEL: ++380 (97) 2840531

200800335

FAKS:++380 (97) 2840531

FİRMA ADI: K. L. DUGAR GROUP

e-posta: dolphin_ukraine@mail.ru

P.O. Box No.1991, Charkal, Dillibazar, Kathmandu NEPAL

Firma, bayanlar için eteklik, ceketlik, pantolonluk ve
gömleklik lycrali kumaşlar almak istiyor.

TEL: ++977 (1) 4437991
FAKS:++977 (1) 4437990
e-posta: dugarnp@mos.com.np
Üretim, ithalat, ihracat, ticaret, bankacılık, muhasebe, basın
ve yayın, tur ve seyahat ve emlakçılık gibi birçok sektörde
uzman olan şirketler grubu; buğday, buğday unu (Maida),
tam buğday unu (Chakki Atta), kırmızı mercimek (kabuklu,
kabuksuz ve yaprak), mısır yağı, hardal yağı ve RBDW
ayçiçeği yağı satmak istediklerini bildiriyor.
ROMANYA

Deri ve deri mamulleri
GÜNEY AFRiKA
200800328
FİRMA ADI: IDFASHIONS (PTY) LTD
e-posta: idfashion@telcomsa.net
Firma, deri ceket satmak istediğini bildiriyor.

200800313
FİRMA ADI: Modares Food Chocolate Factory
TEL: ++40 (744) 545885

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri

e-posta: fazel@modares.ro

LiTVANYA

Firma, şekerli mamul üretimi yapılan Bükreş'teki fabrikalarını
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Bükreş
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından iletilmiştir.

200800316
FİRMA ADI: UAB Wood Works
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Verkiu 50, Vilnius, Lithuania
TEL: ++370 ( 68) 262289
e-posta: tadas.treikauskas@medinukai.lt
Uzun ömürlü ağaç evler, çatılar, tahta perde, yazlık ev, teras
ve merdiven gibi üretimlerin dışında dış mekan mobilyaları,
kapı ve pencere üretimleri de yapan firma; kereste, ince
kaplamalık tahta, kontrplak, dekoratif kaplamalar, sunta gibi
malzemelerden üretilen ürünlerini almak isteyen ithalatçı
firmalarla irtibata geçmek istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Litvanya Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.
PERU
200800332
FİRMA ADI: Amazon Forest Wood S.A.C.
Calle Pirandello 158 San Borja Lima 41 - PERU
TEL: ++51 (1) 2242310
FAKS:++51 (1) 2702158
e-posta: amazonwood@terra.com.pe
Parke için küçük levha, döşemelik ve kalın tahta, kalas ve
kiriş üreticisi olan firma, biçilmiş cilasız tropik kereste (rough
sawn lumber) satmak istediğini bildiriyor. Peru'lu firma,
istenilen kereste özelliklerinin belirtilmesi halinde numune
gönderebileceklerini de belirtiyor. Firma yetkilisi ile +51 1 99
927 0405 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, insanoğlu tarafından üretilmiş kimyasal ilaçların
yerine, biyolojik bilgi transferinin onarılması yoluyla
organizmanın fonksiyonel dengesinin ve kendini iyileştirme
işlemlerinin (self-healing processes) arttırılmasının mümkün
olduğunu belirtmektedir. Ürün, insan vücudunda var olan
maddeleri (ingredients) temin ederek vücuda yardımcı
olmaktadır. Firma, insanlar için yapılabilecek en iyi şey biraz
da olsa ama gerçek olarak yaşlanma sürecini yavaşlatmak
olduğunu vurgulamaktadır.
Firma, bayanlar ve erkekler için geliştirilmiş ürünlerinin
sadece erken yaşlanmayı önlemediğini, aynı zamanda akne
(sivilce) ve akne izlerine, yağlı ve kuru ciltlere karşı etkili, cilt
elastikiyetini sağlamaya yardımcı olduğunu, oksijen
kullanımını arttırarak daha sağlıklı ve genç görünen cildi
ortaya çıkardığını ifade etmektedir.
Firma, cilt bakım ürünleri teknoloji serilerinin, onarma etkileri
ile insan vücudunda doğal olarak mevcut olan kendini
iyileştirme işlemlerini (self-healing processes) aktif hale
getirebilen ilk ve tek nano esaslı cilt bakım sistemi olduğunu
ve bunun nano parçalara değil, daha sofistike, daha gelişmiş
ve insan vücudu için daha natürel yaklaşıma dayandığını
söylemektedir. Firma bu yaklaşımı, nano (10-9; bir gramın
milyarda biri) ve pico (10-12; bir gramın trilyonda biri)
boyutlarda – İnsan hücrelerinin normal fonksiyonu için tam
olarak gerekli oranda biyolojik olarak aktif olan maddelerin
kullanılmasına dayalı olması şeklinde açıklamaktadır.
Bir başka deyişle firma dışarıdan hiçbir etkene ihtiyaç
duymaksızın insan vücudunda zaten var olan inaktif hücreleri
aktive etmek suretiyle ve ayrıca her bir insan için ayrı üretilen
tamamen kişiye özel ürün geliştirme teknolojisine sahip ABD
patentli dünyadaki ilk ve tek dermo kozmetik cilt-bakım
ürünlerine sahip olduğunu ifade etmektedir.
iRLANDA

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar

200800337

A.B.D.

FİRMA ADI: EKIN UTKAN IMPORT AND EXPORT

200800223

TEL: ++353 (87) 2293826

FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)

e-posta: info@ekinutkan.com
Firma, Mısır'dan Türkiye'ye odun ve mangal kömürü satmak
istiyor.

Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar, 06640,ANKARA

SURiYE

TEL: ++90 (312) 4255931

200800319

FAKS:++90 (312) 4251260

FİRMA ADI: MAWARID PHARMA

e-posta: info@nano-arge.com.tr

P.O BOX: 6475 ALEPPO-SYRIA

ABD, Rusya ve İsrail patentli nano teknolojik hazır ürünlerin
Türkiye temsilciliğini yürüten firma, ithal edeceği yeni nesil
ileri teknoloji cilt bakım ürünlerini (dermo kozmetik) Türkiye
pazarına sunmak için tanıtım, dağıtım ve satışını yapacak iş
ortağı aramaktadır.

TEL: ++963 (21) 21281390/ 2112
FAKS:++963 (21) 2121176
e-posta: mawarid@scs-net.org
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Halep şehrinde tıbbi antiseptik ve sterilizasyon maddeleri
üretimi için bir tesis kurma aşamasında olan firma; üretim
gruplarını yenilemek ve geliştirmek üzere temas
kurabilecekleri makine üreticileri, söz konusu tesis için ortak
girişimde (Joint Venture) bulunabilecek firmalar ile lisansları
altında üretim ve Suriye / Orta Doğu tek acenteliğini
yapacakları tıbbi madde üreticisi Türk firmaları arıyor.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
GÜNEY AFRiKA
200800327

TEL: ++98 (21) 22849321
FAKS:++98 (21) 22845889
e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com
İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.
MISIR

FİRMA ADI: GAVLAW PROCUREMENT SOLUTIONS (PTY)
LTD

200800330

TEL: ++27 (82) 552 11 77

FİRMA ADI: THE ARAB CONTRACTORS OSMAN AHMED
OSMAN & CO.

FAKS:++27 (86) 600 26 00
e-posta: gav@picthemeassage.gov.za
Firma, plastik ev eşyası ihraç etmek istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından
iletilmiştir.
LiTVANYA
200800317
FİRMA ADI: UAB Inpaka
R. Jankausko g. 6, LT-04310 Vilnius

1 Yousry Gohar St. – Nasr City Cairo – Egypt
TEL: ++20 (22) 4038984
FAKS:++20 (22) 2621584
e-posta: procurement@arabcont.com
Firma, Ø 6 ile 32 mm arasında değişen çaplarda ve çeşitli
dayanıklılıkta, yaklaşık 20.000 ton güçlendirilmiş inşaat
demiri satın almak üzere söz konusu ürünün üreticileri ve
ihracatçıları ile temas kurmak istediklerini bildiriyor. Söz
konusu talep, Mısır İstanbul Ticaret Ofisi tarafından
iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +2 012 214 22 85 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

TEL: ++370 (5) 2168241

Mamul ürün ve malzemeler
FAKS:++370 (5) 2706292
e-posta: info@inpaka.com
Et, balık, peynir gibi gıdaların vakumlu paketlenmesinin yanı
sıra, tek kullanımlık kap üretimi ve inşaatta çatı kaplamada
kullanılan dönüşümlü plastik kiremit vb. üretimi
(www.inpeko.lt) yapan firma, söz konusu ürünlerinin
Türkiye'de bayiliğini yapmak isteyecek firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Litvanya
Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.

MISIR
200800331
FİRMA ADI: EGYPTIAN ITALIAN MIXERS CO.
3 El-Masabek St.Sekeel , Imbaba Giza / Egypt
TEL: ++20 (2) 389 14 120
FAKS:++20 (2) 389 13 089
e-posta: info@grandegypt.net

Ana metaller ve ilgili ürünler
iRAN
200800323

Firma, inşaat alanında çalışan firmalarla temas kurarak,
banyo ve lavabo bataryası gibi sıhhi tesisat malzemeleri
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
İstanbul Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.
No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN
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Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800320
FİRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
August-Schanz-Straße 8, 60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61
e-posta: tuerer@smd-germany.com
Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış
markaların ikinci el lazer makineleri ile abkant presler,
makaslar, bükme makineleri, dökümhane donanımları,
öğütme makineleri, vb. satmak istiyor. Firma yetkilisi Gülay
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.
BOSNA HERSEK
200800177
FİRMA ADI: PLASTEX d.o.o.
Gracanickih gazija b.b. 75320 Gracanica, Bosnia and
Herzegovina
TEL: ++387 (35) 704 890
FAKS:++387 (35) 704 790
e-posta: emit@emit.ba
Firma, aşağıda belirtilen özelliklerde 2 adet makine satmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

e-posta: cd.fm.pa@hotmail.fr
Firma, Türkiye’den taşıtlar, tarımsal makineler ile yol yapımı
ve inşaatta kullanılan makineler almak istediğini bildiriyor.
Söz konusu makinelerin ve parçalarının ithalatçısı ve
distribütörü olan firma aynı zamanda satış sonrası servisi,
teknik yardım ve yedek parçaların montajı gibi hizmetleri de
sunduğunu belirtmiştir.
TÜRKiYE
200800083
FİRMA ADI: EMS Makina İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA
TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)
FAKS:++90 (312) 472 39 52
e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com
Şehir katı atıklarının toplanması, depolanması ve bu konuda
yapılacak olan tesisler ile ilgili ekipmanların sağlanması ve
mühendislik hizmetleri veren ve İtalyan Ziliani Carlo S.r.l
Firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan firma;
belediyelerin ve özel sektörün çöp taşıma semi treylerleri,
çöp, ambalaj ayıklama tesisleri, ambalaj atıkları balyalama
presleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasaları, ambalaj atıkları
taşıma konteynerleri ve kancalı yükleyiciler, katı atık
parçalama üniteleri, konteyner yıkama ekipmanı, sert zemin
ıslak-kuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, caddeara sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu
toplama ekipmanları ile inşaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına
cevap vermek istediğini bildiriyor.
YUNANiSTAN
200702697
FİRMA ADI: KLIMATEC AIR PRO

1. Baskı Makinesi, tip: istifleme tipi hat dışı basım. Teknik
detaylar: Kategori: flexo basım, üretim: Dornbusch & CO.KG
Krefeld, Germany

K Scholari - Thessaloniki - Postal Code 57500 Greece

Model: 1973, Renk Sayıları:4, Basım genişliği: L-600, Basım
tekrarı:(max): 800, Basım tekrarı: (min): 150, silindir sayısı :
4 parça.

FAKS:++30 (239) 2092030

2. Ambalajlamada kullanılan kaynak makinesi: Teknik
detaylar: kategori machine for welding valve sacks, üretim:
Holweg, French, Model: Tip L, Yıl: 1978.

TEL: ++30 (239) 2092211

e-posta: info@airwater.gr
Havada bulunan nemden içme suyu üreten cihazlar imal
eden firma, makinelerini Türkiye'ye de satmak istiyor.

CEZAYiR

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

200800308

BULGARiSTAN

FİRMA ADI: SARL C.D.F.M.P.A.

200800318
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FİRMA ADI: PTK “ELKON”

200700287

BULGARIA; ROUSSE 7012; 73 ”NIKOLAEVSKA” STR

FİRMA ADI: TAI HING INTERNATIONAL (TRADING) LTD.

TEL: ++359 (82) 323314

G.P.O BOX 5690 308-309 China Insurance Group Building
141 Des Voeux Road Central

FAKS:++359 (82) 872046
TEL: ++852 (2543) 7191
e-posta: elkon@abv.bg
FAKS:++852 (2815) 2669
Prizler, grup prizler (connection-block) ve soketler üreten
firma, ticari ortaklar ve alıcılar aradığını bildiriyor.

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
PAKiSTAN

e-posta: taihingh@netvigator.com
Firma, balıkçılık malzemeleri (polyethylene fishing net/ rope/
twine, nylon fishing net/ rope/ twine, all kinds of fishing
equipment, fishing hooks, EVA/PVC Float & sheet lead)
satmak istiyor.

200800338
FİRMA ADI: MASTER MOTOR CORP. LTD.
Plot # D-58 & 59, N.W.I. Zone Qasim, Karachi-Pakistan

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri

TEL: ++92 (21) 4720034

HiNDiSTAN

FAKS:++92 (21) 4720035

200800333

e-posta: abk@mmcl.com.pk

FİRMA ADI: Hospitality Travel Management

Hâlihazırda kamyon montajı yapılan 40000 m2 lik fabrikası
ve 400 işçi çalıştırma kapasitesi bulunan şirket; fabrikasında
CKD (Completely Knocked Down) üretim modeliyle, CNG
(Compressed Natural Gas) ile çalışan 50+ yolcu kapasiteli
şehir içi ve şehirlerarası çalışacak otobüslerin montajını
yapmak amacıyla Türk ortak arıyor.

TEL: ++91 (98) 92208808
FAKS:++91 (93) 24051784
e-posta: hospitalitytravelmanagement@gmail.com
Firma, Hindistan'a seyahat eden ticari delegasyonlara
seyahat organizasyonu hizmeti vermek istediğini bildiriyor.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri

Emlakçılık hizmetleri

GÜNEY AFRiKA
BULGARiSTAN
200800326
200800315
FİRMA ADI: KLEIN KAROO INT (PTY) LTD
FİRMA ADI: Agromicron JSC
Oudtshoorn, South Africa
Bulgaria, Ruse
TEL: ++27 (44) 203 52 16
TEL: ++359 ( 897) 868787
FAKS:++27 (44) 203 52 78
FAKS:++359 (82) 830181
e-posta: smeyer@kleinkaroo.com
e-posta: aenchev@abv.bg
Firma, devekuşu tüyünden (toz fırçası, araba toz fırçası,
karnaval ve hediyelik eşyaları) ihraç etmek istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Güney Afrika Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.
HONG KONG

Firma, içerisindeki binada elektrik ve su bağlantısı hazır olan
ve endüstri alanında kullanılabilecek arsalarını satmak
istediğini bildiriyor. Tarım makineleri yedek parça üreticisi
olan firma, Tutrakan Belediyesine bağlı Staro Köyünde olan
arsanın, Ruse şehrine 55km, Silistra'ya 65km, Tutrakan'a 8
km ve Danube nehrine 5 km uzaklıkta olduğunu da belirtiyor.
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Söz konusu talep, Bulgaristan Rousse Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından iletilmiştir.

TEL: ++36 (1) 4001417
FAKS:++36 (1) 4024675
e-posta: imn@t-online.hu

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
BREZiLYA
200700586

Firma, Macaristan pazarında ağırlıklı olarak, metalürji, ağaç
işçiliği, plastik ve tekstil endüstrisi, gıda işleme, elektronik
sektörlerinde ticari faaliyette bulunmak, pazar ve yatırım
araştırması yapmak isteyen Türk firmalarına danışmanlık
hizmeti vermek istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: VEDAT MUTLU
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL

Yönetim, savunma ve sosyal güvenlik
hizmetleri

TEL: ++55 (63) 92 32 30 50

BEYAZ RUSYA

e-posta: vedatmutlu64@mynet.com

200701453

Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar
araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük
mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan vatandaşımız;
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube,
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile
uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet
kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki
şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı
olacağını bildiriyor.

FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK

HOLLANDA

Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Belarus’a 1 yıl çok girişli-ülkede 90
gün kalma haklı (İşadamlarımız için) vize verdiğini bildiriyor.

200800329

Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com

FİRMA ADI: D&A Partners
RUSYA
Posbus 127, 3130 AC Vlaardingen, The Netherlands
200701454
TEL: ++31 (10) 435 97 87
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
FAKS:++31 (10) 434 97 34
e-posta: agarmis@dapartners.nl
Benelüks ülkeleri (Hollanda, Belçika ve Lüksemburg),
Almanya, orta ve doğu Avrupa ülkeleri, Ortadoğu, Mısır ve
diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki müşterilerinin ihtiyaç
duydukları hukuk ve vergi danışmanlığı hizmetleri sunan
uluslararası hukuk ve vergi danışmanlığı firması, Türk
müşterilerine de hukuk ve vergi danışmanlığı hizmetleri
sunmak istiyor.
MACARiSTAN
200800314

Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com
Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Rusya Federasyonu için 1 günde
düzenlenebilen 30 günlük özel iş seyahati vizesi
(İşadamlarımızın müşteri ziyareti, toplantı, fuar katılımı için)
alabildiğini bildiriyor.

FİRMA ADI: INTERCONTACT MARKETING NETWORK
LTD.
H-1164 Budapest, Gesztenye street 12/B. HUNGARY
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