TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ
ARALIK 2008

ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeĢitli ülkelerdeki firma ve kuruluĢlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik iĢbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaĢabilmektedir.
Burada yer alan iĢbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koĢuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danıĢmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.
Öte yandan, siz de mal ve hizmet alıĢveriĢine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alıĢveriĢine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin Ġngilizce olarak yurtdıĢındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

MISIR

iSRAiL

200800553

200800573

FĠRMA ADI: Develop Egypt Holding Ltd

FĠRMA ADI: UNIQUE International Trade

TEL: ++20 (2275) 440 20

TEL: ++972 (54) 4796408

FAKS:++20 (2275) 440 20

FAKS:++972 (8) 9297929

e-posta: purchasing@developegypt.com

e-posta: inci_01@yahoo.com
Firma; organik, iĢlenmemiĢ ve ham nar çekirdeği yağı ile
organik bal ve organik olmayan polen [organic/ virgin/
unrefined Pomegrante Seed Oil, also for Organic Honey and
Polen (not organic)] almak istediğini bildiriyor.

Pirinç ihracatçısı olan firma, Türk firmalarla temas kurarak
Türk pazarına girmek istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Ġstanbul-Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
Ayrıca, firma yetkilisi ile +2 0165517855 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
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Gıda maddeleri ve içecekler

The French Co. for Edible IND. (Royal Pack) Piece 49,
Industrial Zone No.3 6 Th of October City, Guiza – Egypt

ALMANYA
TEL: ++20 (11) 433 72 72
200800555
FĠRMA ADI: TDB Dienstleistungen GmbH
Münzstr. 14, 38100 Braunschweig / Germany
TEL: ++49 (531) 40588
FAKS:++49 (531) 13211
e-posta: info@tdb-bs.de
Firma, Avrupa'da bulunan müĢterileri için uygun fiyatlı ayçiçeği yağı almak istiyor. Firma sahibi Efendi Aygün ile +49
172 5410588 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

FAKS:++20 (2) 833 19 11
e-posta: amr.arafa@royalpack.net
Mezeler, tatlılar, et, eczacılık ve tüm Ģekerleme endüstrisi ile
doğal meyve suları ve meyve özü üretiminde kullanılan ham
maddeler ve gıda katkı maddeleri üreten firma, ürünlerini
satmak ve bu sektördeki Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ġstanbul-Mısır
Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200800582
FĠRMA ADI: EL HAMD TRADING COMPANY

GÜNEY AFRiKA

188, El Hegaz St. Heliopolis, Cairo - Egypt

200800548

TEL: ++20 (2) 26226149

FĠRMA ADI: PINNACLE MEDIA & COMMUNICATIONS

FAKS:++20 (2) 26202775

Gateway, South Africa

e-posta: hamdytrd@gega.net

IRAK

Tıbbi aromatik bitki, tohum, Mısır pirinci, papatya çiçeği ve
tozu, kimyon, rezene tohumu, Hibiscus, Markoram, fesleğen,
nane yaprak ve ezmesi, beyaz ayçiçeği, kabak çekirdeği,
karpuz çekirdeği, yer fıstığı, sarı susam tohumu, yonca
tohumu, yeĢil kahve çekirdeği, karanfil, kimyon tohumu ve
Çin tarçını ihracatçısı ve ithalatçısı olan firma Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep, Ġstanbul Mısır ticaret ofisi tarafından Birliğimize iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +2 012 2150014
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800584

200800583

FĠRMA ADI: AL-MATIN CO.

FĠRMA ADI: EL HAMD TRADING COMPANY

IRAQ-Kirkuk-Bahgdad St.

188, El Hegaz St. Heliopolis, Cairo - Egypt

TEL: ++964 (050) 212-757

TEL: ++20 (2) 26226149

FAKS:++964 (050) 212-315

FAKS:++20 (2) 26202775

e-posta: khalidmayas@yahoo.com

e-posta: hamdytrd@gega.net

Firma acilen aĢağıda özellikleri belirtilen 1000-2000 ton balık
yemi, 1000 ton kümes hayvanı yemi ve 1000 ton hayvansal
gıda (HAMADANY) almak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi
ile +964 0770 1300125 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir. A-Hayvan yemi: 1-Alfafa cinsi (Ġran menĢeli
Hamedan), 2- Saflık (%98) 3- Sürme (%90) 4- Etkisiz madde
(%0,75) 5- Toplam Bitki Tohumları (%0,50) B- Balık yemi:
%28 Protein, 5.0 mm büyüklükte, yaygın sazan[Palletized
fish feed (pellets)] Tohumların ayrıntıları: 1-protein
(Jordanian) (%28) 2- Mısır (%19,5) 3- Buğday (%19,5) 4Arpa (%19,5) 5- Soya ( %44 Protein) (%12) 6- Diğer vitaminlere artı olarak mineraller (%1,5) C-Kümes hayvanları yemi:
protein(%20).

Tıbbi aromatik bitki, tohum, Mısır pirinci, papatya çiçeği ve
tozu, kimyon, rezene tohumu, Hibiscus, Markoram, fesleğen,
nane yaprak ve ezmesi, beyaz ayçiçeği, kabak çekirdeği,
karpuz çekirdeği, yer fıstığı, sarı susam tohumu, yonca
tohumu, yeĢil kahve çekirdeği, karanfil, kimyon tohumu ve
Çin tarçını ihracatçısı ve ithalatçısı olan firma Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep, Ġstanbul Mısır ticaret ofisi tarafından Birliğimize iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +2 012 2150014
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

MISIR

FĠRMA ADI: Zubair Enterprises

TEL: ++27 (82) 903 98 18
FAKS:++27 (86) 684 90 01
e-posta: chadcoke@mweb.co.za
Firma, hazır hayvan yemleri almak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

200800554
FĠRMA ADI: Golden Pack Group

PAKiSTAN
200800577

TEL: ++92 (54) 7500300
FAKS:++92 (54) 7500200
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e-posta: info@zubairent.com

TEL: ++370 (5) 2683876

Basmati ve diğer çeĢitli pirinçler üreticisi firma, bu ürünlerini
satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Pakistan Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.

FAKS:++370 (5) 2476468

Tekstil ve tekstil malzemeleri

e-posta: info@fashiongates.lt
40'ın üzerinde dünyaca ünlü markaların ürünlerinin satıldığı
15 adet lüks butik mağazası bulunan firma, mağazalarına
ortak aramaktadır. Butiklerde, ayakkabı kot giyim, bayan
giyim koleksiyonlarının perakende satıĢları yapılmaktadır.

MISIR

FĠRMA ADI: TEXMATIC

AhĢap, ahĢap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır iĢleri

TEL: ++20 (3) 3580042

BOSNA HERSEK

FAKS:++20 (3) 0582519

200800578

e-posta: texmatic_co@yahoo.com

FĠRMA ADI: SANICA

200800560

Pamuk ipliği ve pamuklu kumaĢ alanında faaliyet gösteren
firma, Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ġstanbul
Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Ul. Oslobodilaca bb, 79285 Bosna i Hercegovina
TEL: ++387 (37) 672024
FAKS:++387 (37) 671012
e-posta: disanica@bih.net.ba

200800561
FĠRMA ADI: Siouftex Textile
TEL: ++20 (3) 5031962

Orman ürünleri üreticisi olan firma, ürünlerinin ticaretini
yapmak üzere Türk firmalarla uzun vadeli iĢbirliği yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Bosna
Hersek Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

FAKS:++20 (3) 5013707
e-posta: siouftex@yahoo.com
Pamuk ipliği ve pamuklu kumaĢ alanında faaliyet gösteren
firma, Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ġstanbul
Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Petrol ürünleri ve yakıtlar
ÇEK CUMHURiYETi
200800566
FĠRMA ADI: Hekra Opava s.r.o.
Palhanecka 14, 747 07 , Opava CZECH REPUBLIC

Elbise ve ayakkabı

TEL: ++420 (553) 760 357

BANGLADEġ

e-posta: gabriela.stranakova@hekra.cz

200800551

Petrol, yağlayıcı maddeler, motor yağı, Ģanzıman yağı,
hidrolik yağı, özel yağlar, plastik yağlar, araba kimyasalları,
ön cam yıkama sıvıları, donmayan soğutma sıvıları, ısıtma
sistemi sıvıları, fren hidroliği katkı maddesi, araba kozmetikleri, teknik sıvı ve incelticiler üreticisi ve ihracatçısı olup,
Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize
(CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul
Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

FĠRMA ADI: Elham International Ltd.
49-51, Dilkusha C/A KRishi Bhaban (GF) Dhaka-1000,
Bangladesh
TEL: ++880 (2) 9551265
e-posta: azhar@elhambd.com
Hazır giyim alanında faaliyet gösteren ihracatçı firma, bu
ürünleri almak isteyen firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor.
LiTVANYA
200800550
FĠRMA ADI: UAB Fashion Gates
A. Tumeno g.4, Vilnius/ Lithuania

iRAN
200800520
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
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FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Petrokimya alanında kullanılan nano ürünler üreten
‘Pishgaman Nano Arya’ adlı Ġran Ģirketi, benzin ve mazot ile
çalıĢan motorlar, yaygın olarak kullanılan araçlar, kinetik
kuvvetli transmisyon sistemleri ve vites kutuları, araç motorlarının ömrünün uzatılması ve veriminin artırımı, ağır çalıĢma
koĢulları altında motorun korunması, yakıt tüketiminden
%15'e kadar tasarruf, yüzeylerin aĢınmasında azalma,
motor titreĢim ve gürültüsünde azalma sağlayan ‘Nano Oil’
adlı ürününü almak isteyebilecek ya da ortak araĢtırma
projeleri yürütebileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji
ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve
firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
ÇEK CUMHURiYETi
200800569
FĠRMA ADI: Martin Benda - Cheka-B
Krizikova 569, 391 65 Bechyne CZECH REPUBLIC
TEL: ++420 (381) 213 596
e-posta: cheka@martinbenda.eu
Hızlı lehim ve kaynak yapımı için sıvı preparatlar (Liquid
soldering preperations Fluxes designated for fast soldering)
üreticisi ve ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv
2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında
uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu
teklif, Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
GÜNEY AFRiKA
200800549
FĠRMA ADI: TIP TOP EXPORT & IMPORT
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (12) 993 05 07
FAKS:++27 (86) 601 52 92
e-posta: tiptopimp@telkomsa.net
Firma, suni gübre satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiĢtir.
GÜRCiSTAN
200800585
FĠRMA ADI: CHEMI MAMULI LTD

Firma, 50 kg.lık polietilen çuvallar içerisinde gübre satmak
istediğini bildiriyor.
iRAN
200800514
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Tarımsal Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren Green
Biotech Company adlı Ġran Ģirketi, pamuk, buğday, mısır,
patates, Ģeker pancarı, pirinç, fasulye gibi ürünlerde ortalama brüt %15 verim artıĢı sağlayan, kimyasal P gübresini
%50'den fazla azaltan, kimyasal gübrelerin çevreye verdiği
zararı azaltan, toprakta oluĢan hastalıkları azaltan, toprağın
yapısını iyileĢtiren "Barvar-2" adlı biyogübre konusunda, 1)
Teknoloji transferi, biyogüvenlik konuları ve biyoinformatik
alanlarında danıĢma, 2)Biyogübre ürün seçkisi oluĢturma
programları (Ar-Ge), 3)AraĢtırma ve GeliĢtirme, 4)Barvar-2
fosfat biyogübrenin pazarlanması alanında ortaklık yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden
gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata
geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800515
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Tarımsal Biyoteknoloji, sağlık ve gıda endüstrisi alanlarında
faaliyet gösteren Nature BioTechnology adlı Ġran Ģirketi;
buğday, arpa ve kolza fidelerinin güçlendirilmesi ve filizlenme
yüzdesinin artırılması, kök sisteminin hızlı geliĢimi ve bitki
büyümesinin sağlanması, kimyasal gübre ve kullanılan
suyun veriminin artırılması, bitkinin susuzluğa, toprak tuzluluğuna ve toprakta oluĢan hastalıklara direncinin artırılması,
hasadın nitelik ve niceliğinin artırılması için ürettiği Biocan ve
Biowheb adlı biyogübre konusunda, 1) üretim ve satıĢ, 2)
Teknoloji transferi, 3) pazarlanması (satıĢ temsilciliği) alanında ortaklık yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor
ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800516

142a Tsereteli av Tbilisi, 0119, Georgia

FĠRMA ADI:
Presidency

TEL: ++995 (99) 142118

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

e-posta: roinsh@gmail.com
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ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve
firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir

200800522

Tarım, sağlık ve gıda endüstrisi alanlarında biyoteknolojik
faaliyetler gösteren Nature BioTechnology Company adlı
Ġran Ģirketi, anofel, kuleks ve aedlerlerin çeĢitli türlerine karĢı
%100 etkili, uzun etki süreli (yaklaĢık 3 hafta), içme suyuyla
kullanılabilen, herhangi bir ekipman gerektirmeyen, kolay
kullanımlı, uygulama masrafından tasarruflu ve çeĢitli çevre
koĢullarında istikrarlı olan Bioflash ve Larvisit adlı ürünleri
konusunda, 1) Ürünün tüm dünyaya satıĢı, 2) ġirket koĢullarına bağlı olarak bireylere, ve Ģirketlere satıĢ temsilciliği
verilmesi
3) Toptan ve paket halinde ürünün satıĢı,
4)Teknoloji Transfer tesisleri alanında ortaklık yapabileceği
Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek
istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını
mutlaka belirtiniz.
200800518
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir

200800521
Technology

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Eczacılıkta biyoteknoloji uygulamasıyla ‘ANGI Pars’ adlı ilaç
üreten ‘Parsroos’ adlı Ġran Ģirketi, Kronik ülserlerin, özellikle
diyabetik ayak ülseri ve bası yarası, (dekübitüs ülseri-bed
sores) tedavisinde yeni ve son derece etkili bir bileĢen,
güvenli, diyabetik ayak ülserinin tedavisinde gözle görülür
düzeyde etkili, tedavinin daha ikinci haftasında dikkate değer
bir iyileĢtirici etkisi olan, iyileĢtirici etkisi uzun süreli olan,
(tedavi süreci bittikten sonra bile devam eder) düĢük tedavi
maliyeti olan, diyabetik ayak ülserli hastalarda uzuv kesimini
(ampütasyon) önleyen ilacı konusunda, 1) Ortak pazarlama,
2) Klinik deneyler 3) Ortak üretim projeleri alanında iĢbirliği
yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği
Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile
irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran
firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800525

Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren ‘Institute of Catalyst
Innovations’ adlı Ġran Ģirketi, petrol ve petrokimya endüstrisi,
sağlık ve güzellik endüstrisi, kauçuk endüstrisi ve seramik ve
fayans endüstrilerinde kullanılan Nano Pudra (ZnO- Çinko
Oksit) adlı ürünü konusunda 1) Teknoloji Transferi, 2) Ortak
Üretim 3) Ürün SatıĢı alanında ortaklık yapabileceği Türk
firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ
olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

FĠRMA ADI:
Presidency

FĠRMA ADI:
Presidency

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Eczacılıkta biyoteknoloji uygulamasıyla IMOD adlı ilaç üreten
‘Parsroos’ adlı Ġran Ģirketi, bağıĢıklık sistemini uyarmak
suretiyle akyuvarların hastalığa karĢı direncini artıran, HIV
hastalarının AIDS safhasına geçiĢini önleyen, AIDS hastalarının iyileĢmesine ve normal bir hayat sürmesine yardımcı
olan, piyasadaki mevcut ilaçlara kıyasla nispeten düĢük
maliyetli ve uzun etki süresi olan (tedavi süreci bittikten
sonra bile) ve yan etkisi olmayan ilacı konusunda, 1) ortak
pazarlama, 2) klinik deneyler 3) ortak üretim projeleri alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji

FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Tıp ve eczacılık bilimleri alanında biyoteknolojik çalıĢmaları
olan ve CinnoVex (Interferon beta-1a) adlı ilaç üreten
‘CinnaGen’ adlı Ġran Ģirketi; fiziksel engel geliĢimini yavaĢlatan, engelliliğe doğru gidiĢatı geciktiren, nükseden multiple
sclerosis (MS) tedavisi, harekete geçme (ambulasyon) bozukluğunu ya da yürümeye yardımcı bir araca doğan ihtiyacı
azaltan ve büyüyen lezyon sayısını azaltan ilacı konusunda
1) ortak üretim, 2) ortak pazarlama 3) teknoloji transferi
alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800539
FĠRMA ADI: MAZANDARAN COMMERCE ORGANIZATION
Imam sq Sari, Mazandaran, IRAN
TEL: ++98 (151) 2274300
FAKS:++98 (151) 2279001
e-posta: Ostan_mc@yahoo.com
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KuruluĢ, Ġran'ın Kuzey eyaletlerinden Mazandaran'da üretilen
turunçgil meyvelerinin ihracatıyla ilgili olarak Türkiye'deki yaĢ
meyve ve sebze dernekleri ve ithalat firmaları ile irtibat kurmak istiyor.

200800574

200800559

FAKS:++20 (2245) 02422

FĠRMA ADI: ESTEHKAM

e-posta: gmtrade@internetegypt.com

TEL: ++98 (21) 82184

Deterjan ham madde üretici ve ihracatçısı olan firma, Türk
piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ġstanbul Mısır Ticaret
Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir. Firma yetkilisi ile +20 105222211
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

FAKS:++98 (21) 88743385
e-posta: mehdi.esmaili@estehkam.com
Ortadoğu’nun yapıĢtırıcı sektöründe büyük bir grup sayılan
SANA Chemical Industries Co. (www.sanagroup.ir ) grubuna
bağlı ESTEHKAM YapıĢtırıcı Firması, ahĢap, silikon, taĢ,
seramik yapıĢtırıcılarını Türkiye'ye satmak istediğini bildiriyor.
iTALYA
200800540
FĠRMA ADI: ELLE-TI S.R.L. - TORAZZIGROUP
VIA SOPERGA 20-20127 MILANO, ITALY
TEL: ++39 (2) 6706060
FAKS:++39 (2) 66981357
e-posta: torazzigroup@gmail.com
Gıda maddeleri ve içeceklerin ithalat ve ihracatı konusunda
faaliyet gösteren firma, eriĢte ve gıda maddeleri (Alimentary
PASTES and FOODS) için Türk ithalatçı/distribütör/acente
firmaları ile temas kurmak istiyor.
MISIR
200800575
FĠRMA ADI: TRADE MASTERS CO.
TEL: ++20 (3) 424 99 50

FĠRMA ADI: GM TRADE
TEL: ++20 (2245) 04750-51

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
ÇEK CUMHURiYETi
200800565
FĠRMA ADI: Gumarny Zubri
Hamerska 9, 756 54 Zubri CZECH REPUBLIC
TEL: ++420 (571) 662 111
e-posta: zdenek.masarik@guzu.cz
Otomobil endüstrisi için kauçuk bileĢikleri, teknik olarak
biçimlendirilmiĢ kauçuk parçalar, araba zemin paspasları,
araba çamurluk paçası, dirsek dayama yeri, kauçuk-metal
karıĢımı ürünler üreticisi ve ihracatçısı olup, Ġstanbul’da
düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan
firma, Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler
aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade
Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
iRAN
200800535

FAKS:++20 (3) 424 99 06

FĠRMA ADI:
Presidency

e-posta: abeer@tmcegypt.com

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

Odunkömürü (hardwood charcoal) üreticisi olan firma, bu
ürünü ihraç etmek üzere Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Ġstanbul Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

TEL: ++98 (21) 66500065

200800552

Kompozitler üzerine faaliyet gösteren ve petrol, gaz, denizcilik, ulaĢtırma, iletiĢim, su/atık su, spor ve reklam-tanıtım
iĢlerinde kullanılan profiller, kablo kanalları, vb. üreten
‘Asiacomposites Co.’ adlı Ġran Ģirketi, üretim, araĢtırma ve
pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları
arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu
teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,
yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

FĠRMA ADI: Dazzle Trade Company
TEL: ++20 (40) 3400478
e-posta: general@dazzletrade.com
Odun kömürü ihracatçısı olan firma, odun kömürü satmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Ġstanbul-Mısır Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +20183545390
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
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200800536
FĠRMA ADI:
Presidency

TEL: ++381 (60) 615 99 55
Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
‘GRP Pipe’ adlı kompozit borular üreten ‘Mashad Sadra Co.’
adlı Ġran Ģirketi, yüksek eksenel dirence sahip, sarma açısının değiĢtirilmesi suretiyle eksenel ve sargı özellikleri optimize edilebilen ve farklı sertlik derecelerinde üretebilen
kompozit boruları konusunda, 1) ortak araĢtırma ve geliĢtirme ve 2) ortak pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk
firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ
olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800558
FĠRMA ADI: Sahel Ettehad Mfg. Co.
Kargaran St., 1st Industrial township of Urumieh Azarbaijane Gharbi/ IRAN
TEL: ++98 (441) 4343391
FAKS:++98 (441) 4343449
e-posta: semcoplast@gmail.com
Ġran’ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan Eyaletinde, çeĢitli
büyüklükte yüksek kaliteli plastik tanklar (yakıt/yağ/su tankları, havalandırma kanalları, iç/dıĢ dekorasyon malzemeleri),
çeĢitli hacimlerde sıvı kapları, variller, fıçılar ve bunlar için
plastik bağlantı elemanları ve musluklar, plastik sepet/kasa
ve plastik palet üreticisi olan firma, ürünlerini ihraç etmek
istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 912 1202178 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

FAKS:++381 (11) 2 507 255
e-posta: dfcex@komres.net
Firma, plastik ürün (çatal, kaĢık, bıçak, bardak, tabak, meyve-sebze saklama kapları, alüminyum kâğıt tabak, alüminyum kâğıt ve plastik içki kasası) almak istediğini ve söz
konusu ürünleri alarak Sırbistan ve çevre ülkelerde satmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, tekliflerin kilogram, adet
veya paket bazında verilmesini istediğini de belirtiyor.

Metalik olmayan diğer ürünler
iRAN
200800519
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
‘Nano Coated Glasses - Nano Kaplama’ adlı cam üreten
‘KAVEH GLASS’ adlı Ġran Ģirketi, tüm dalga boylarında ıĢık
geçirgenlik yüzdesini azaltan ve ultraviyole dalgaların geçiĢin
önleyen cam konusunda, ortak projeler yürütmek, ortak
pazarlama ve cam ile ilgili tüm taleplere cevap vermek üzere
iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji
ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve
firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

Ana metaller ve ilgili ürünler
ALMANYA

MISIR

200800556

200800581

FĠRMA ADI: TDB Dienstleistungen GmbH

FĠRMA ADI: AL SHOROUK CO. For Synthetic Fibers

Münzstr. 14, 38100 Braunschweig / Germany

TEL: ++20 (2) 269 87851

TEL: ++49 (531) 40588

FAKS:++20 (2) 263 78367

FAKS:++49 (531) 13211

e-posta: hamdy_100@yahoo.com

e-posta: info@tdb-bs.de

Plastik mamuller (sentetik ipler, monofilament (HDPE), çeĢitli
ağlar ve sera malzemeleri üreticisi olan firma, Türk pazarına
girmek ve Türk firmalarla iĢbirliği yapmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep, Ġstanbul Mısır ticaret ofisi tarafından
Birliğimize iletilmiĢtir.

Firma, müĢterileri için Ø 6mm ile 32mm arasında değiĢen
çaplarda nervürlü inĢaat demiri almak istiyor. Firma sahibi
Efendi Aygün ile +49 172 5410588 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

SIRBiSTAN

200800576

200800587

FĠRMA ADI: PROMSPECMASHPOSTAVKA LLC

FĠRMA ADI: TRGOEXPORT

Office 22, b. 5/a Vasnetsova street, Donetsk Ukraine, 83096

11132 BELGRADE, Mladenovaeka 11

TEL: ++380 (68) 666 02 04

UKRAYNA
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FAKS:++380 (50) 534 24 30

200800570

e-posta: antongrin@gmail.com

FĠRMA ADI: Metal-Plast Lipnik

Dökme demir ve pik demiri (100'den fazla çeĢit derecelendirilmiĢ karbon, yüksek kalitede çelik, yüksek kalitede bakır
alaĢımlı kilise çanları, ofis mobilya iskeleti için dikiĢli boru,
curuf biçimlendirme karıĢımları) ticareti ile uğraĢan firma bu
ürünleri satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Seminarka 109, 751 31, Lipnik n. Becvou
REPUBLIC

Mamul ürün ve malzemeler
ALMANYA
200800557
FĠRMA ADI: TDB Dienstleistungen GmbH
Münzstr. 14, 38100 Braunschweig / Germany

CZECH

TEL: ++420 (581) 726 215
e-posta: marketing@metalplast.cz
BaĢta otomotiv endüstrisi olmak üzere diğer endüstri kolları
için plastik enjeksiyon döküm, sac presleme, yüksek frekanslı kaynak, ısıl Ģekillendirme (Thermoforming), basınçlı pres
döküm çinko bazlı alaĢım, mukavva ve volkanik liflerden
malzemeler, çeĢitli alet ve kalıplar üreticisi ve ihracatçısı
olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da
katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize
(CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul
Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

TEL: ++49 (531) 40588
FAKS:++49 (531) 13211
e-posta: info@tdb-bs.de
Firma, müĢterileri için R/N 42,5 türü çimento almak istiyor.
Firma sahibi Efendi Aygün ile +49 172 5410588 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.
ÇEK CUMHURiYETi
200800567
FĠRMA ADI: Kdynium a.s.
Nadrazni 104 , 345 06 , Kdyne CZECH REPUBLIC
TEL: ++420 (379) 715 306
e-posta: veronika.kocova@kdynium.cz
Hassas döküm metodu ile döküm parçalar (Precision casting
production by the investment mould process) üreticisi ve
ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008
Fuarı’nın da katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında uygun
müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif,
Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme
Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200800568
FĠRMA ADI: Kovokon Popovice s.r.o

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800303
FĠRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; Türk
firmalarına, bu makineler konusunda danıĢmanlık, makinelerin temini, montajı, devreye alınması ve eğitim gibi hizmetlerini sunmak istiyor. Ayrıca firma, makineleri görmek isteyen
müĢterilere kendi dillerinde hizmet sunduklarını bildiriyor.
Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800304

Popovice 374, 686 04 Popovice CZECH REPUBLIC

FĠRMA ADI: HDB Distribution

TEL: ++420 (572) 430 393

August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am
Germany

e-posta: vlastimil@kovokon.cz
Otomotiv ve elektroteknik endüstrisi için ĢekillenmiĢ demir ve
dökümden madeni eĢya ve yedek parça üreticisi ve ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da
katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize
(CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul
Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Main

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, ma-
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kaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; söz
konusu markaların ikinci el laser sac iĢleme tezgahlarını
satın alabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk DanıĢman Gülay
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.
200800305

ÇEK CUMHURiYETi

FĠRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8
Germany

Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ 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.

D-60433 Frankfurt am Main

200800563
FĠRMA ADI: CPU ( EST+ a.s.)

TEL: ++49 (69) 5870073-0

Na Pankraci 30, 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC

FAKS:++49 (69) 5870073-30/61

TEL: ++420 (569) 726 094

e-posta: mail@hdb-dis.de

e-posta: drahokoupilova@estplus.cz

Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; laser
sac iĢleme makinelerini değiĢtirmek isteyen firmaların makinelerini satın alabileceğini ve karĢılığında daha iyi bir sac
iĢleme makinesi sunabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

Profesyonel kullanım için sıvı ve toz boya çeĢitlerinin uygulanmasında kullanılan gereçlerin geliĢtirilmesi, üretilmesinde
uzman olan firma; Galatec ve Lecom adlı boya ve kaplama
maddeleri, EST+ adlı kaplama ekipmanları (sprey tabanca,
hava pompası ve OTECO (shot blasting machines) için
Türkiye pazarında uygun müĢteriler/ distribütörler aramaktadır. Firma, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın
da katılımcısıdır. Söz konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade
Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

200800306

200800564

FĠRMA ADI: HDB Distribution

FĠRMA ADI: Flowtech s.r.o.

August-Schanz-Straße 8
Germany

D-60433 Frankfurt am Main

TEL: ++420 (576) 002 267

TEL: ++49 (69) 5870073-0

e-posta: malotova@flowtech.cz

FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmıĢ markaların;
ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
aĢağıda belirtilen özelliklerde, ikinci el CNC lazer kesme
makinesi satmak istediğini bildiriyor: CNC lase cutting
system Bystronic) Tip: Bystar 4020 4,0 Kw, Üretici:Bystronic,
y.o.m.:2001, makine saati: 25.500 h, lazer saati:16.500 h,
çalıĢma alanı: X x Y x Z: 4000 x 2000mm, Lazer: laser type
DC exited, CO2 Bylaser 4000, Lazer gücü: 4000 Watt, CNCControl Allen Bradley CNC 98, Chiller type: Furer WKL 400.
Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800320
FĠRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
August-Schanz-Straße
Germany

8,

Tomase Bati 5330, 760 01, Zlin CZECH REPUBLIC

60433

TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61

Frankfurt

am

Main

Otomotiv endüstrisi için üretilen döküm bağlantı parçalarının/elemanlarının kontrol, ölçümleme ve ayarı için kullanılan
aletler, aygıtlar, cihazlar ve makineler ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da katılımcısı
olan firma, Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler
aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade
Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200800571
FĠRMA ADI: Rivetec s.r.o.
Albrechtice n.Vltavou 16, 398 16 Albrechtice n.Vltavou
CZECH REPUBLIC
TEL: ++420 (382) 206 723
e-posta: ruzickova@rivetec.cz
MüĢterinin ihtiyacına göre, perçinleme tabancaları/ aletleri/
tezgâhları
(riveting technology connecting material
dedicated devices according to customers´ requests) üretimi
yapan bu ürünleri ihraç etmek isteyen ve Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan firma,
Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek
Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

e-posta: tuerer@smd-germany.com
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GÜNEY AFRiKA

yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

200800547

200800530

FĠRMA ADI: OTT ARMOURED VEHICLES

FĠRMA ADI:
Presidency

Hatfield, South Africa
TEL: ++27 (12) 802 12 00

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

FAKS:++27 (86) 505 16 31

TEL: ++98 (21) 66500065

e-posta: hansk@ott.co.za

FAKS:++98 (21) 66500060

Zırhlı araçlar imalatında uzman olan firma, bu konuda Türkiye'deki firmalarla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

e-posta: Farahani@tco.ir

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

Elektronik Mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve petrol,
gaz, enerji ve elektrik sanayinde kullanılan ve rekabetçi
üretim maliyeti olan, muadili ürünlere kıyasla daha iyi ve hızlı
çalıĢan SEM adlı kablosuz radyo modemi üreten ‘Sazgan
Ertebat Eng’ adlı Ġran Ģirketi, üretim, araĢtırma ve pazarlama
alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

TEL: ++98 (21) 66500065

KANADA

FAKS:++98 (21) 66500060

200800541

e-posta: Farahani@tco.ir

FĠRMA ADI: Anac Machine

iRAN
200800524
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

Bankacılık Sistemleri alanında faaliyet gösteren ve otomatik
para çekme/yatırma makinesi (ATM) imalatı yapan ‘HATEF’
adlı Ġran Ģirketi, teknik standartlarla uyumlu bilimsel tasarımlı,
Ģifreleme ve veri aktarımı sistemlerini koruyan ve görme ya
da fiziksel engelliler için özel arayüzü bulunan ATM lerin
ortak üretimi ve yazılım ve donanım teknolojisi transferi
alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

15 Paultiel Dr North York, ON, Canada M2M 3P4
TEL: ++1 (416) 250 75 96
FAKS:++1 (416) 250 93 80
e-posta: anacmachine@gmail.com

TEL: ++98 (21) 66500065

Kanada’da otomobiller, gemiler, petrol rafinerileri, doğalgaz,
petrokimya ve demir çelik endüstrileri, maden, inĢaat, tarım,
ulaĢtırma, selüloz ve kâğıt fabrikaları, arıtma tesisleri ve
belediyeler her türlü endüstri için motor, pompa, jeneratör,
kompresör, otomatik yağlama sistemleri ve pompası filtresi,
buji, krank mili, supap, vana, conta, ateĢleme aksesuarları,
ısı kontrol sistemleri vb. endüstriyel ürünlerin tedarikçisi olan
Türk firması, bu tür endüstriyel ürünlere ihtiyacı olan ya da
çift taraflı alıĢveriĢ ve iĢbirliği yapabileceği (ABD ve Kanada’ya hitap edebilecek kalitede üretim yapan) Türk firmalarıyla temas kurmak istiyor.

FAKS:++98 (21) 66500060

TÜRKiYE

e-posta: Farahani@tco.ir

200800083

Takım tezgâhları ve otomasyon teknolojisi alanında faaliyet
gösteren ve (SMG-300 Serisi) adlı CNC Freze Makinesi
üreten ‘SADRAFAN Gostar Co.’ adlı Ġran Ģirketi, delik delme
ve freze, oyma, model yapımı, CAD /CAM & CNC eğitimleri
ve metal kalıp yapımında kullanılan makineleri ile ilgili olarak;
1) CNC takım tezgâhları üretim hattının kurulması, 2) diğer
ülkelerdeki mesleki ve teknik merkezler için CNC takım
tezgâhları tedariki, 3) SatıĢ sonrası hizmetleri memnuniyet
için iĢbirliği ofisleri kurulması ve 4)ortak üretim, araĢtırma ve
pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları
arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu
teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,

FĠRMA ADI: EMS Makina ĠnĢaat ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.

200800528
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

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
ġehir katı atıklarının toplanması, depolanması ve bu konuda
yapılacak olan tesisler ile ilgili ekipmanların sağlanması ve
mühendislik hizmetleri veren ve Ġtalyan Ziliani Carlo S.r.l
Firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan firma;
belediyelerin ve özel sektörün çöp taĢıma semi treylerleri,
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çöp, ambalaj ayıklama tesisleri, ambalaj atıkları balyalama
presleri, hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kasaları, ambalaj atıkları
taĢıma konteynerleri ve kancalı yükleyiciler, katı atık parçalama üniteleri, konteyner yıkama ekipmanı, sert zemin ıslakkuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, cadde-ara
sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu toplama
ekipmanları ile inĢaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına cevap
vermek istediğini bildiriyor.

200800534
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir

Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri
iRAN
200800526
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060

Elektronik donanımların tasarlanması ve üretimi alanında
faaliyet gösteren ‘Kavandish System Engineering Co.
(KSEC)’ adlı Ġran Ģirketi, hastanelerde ameliyathanelerin
ihtiyacı olan ISO, ASTM ve BS standartlarına uygun, kalite
ve fiyat açısından yabancı muadilleriyle rekabet edebilecek
düzeyde olan Elektro Cerrahi Jeneratörler (electrosurgical
generator) konusunda 1) ortak tasarım, 2) ortak üretim, ArGe ve pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan
bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,
yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

e-posta: Farahani@tco.ir
Elektronik Endüstrisi alanında faaliyet gösteren ve yüksek
voltaja karĢı koruyan, anahtarlama sırasında trafo ve trafo
merkezlerini koruyan, yüksek enerji giriĢ kapasitesi olan,
istikrarlı, eskimeye karĢı dayanıklı olan ve bakım gerektirmeyen ‘ZnO Pars’ adlı akım durdurucu imal eden ‘PARS ETE
Co.’ adlı Ġran Ģirketi; üretim, araĢtırma ve pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji
ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve
firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

Radyo, televizyon, iletiĢim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler
iRAN
200800537
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065

200800527
FAKS:++98 (21) 66500060
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Elektrik enerjisinin nakli ve dağıtımını en yeni standartlara
uygun olarak yapabilen, azami güçlü olan ve voltaj ayarlama
özelliği bulunan çeĢitli trafo sistemlerinin tasarlanması, ölçümlerinin yapılması ve üretimi alanında faaliyet gösteren
‘Iran Transfo Co.’ adlı Ģirket; 1) Elektrik üretimi ve dağıtım
tesislerinin tasarlanması ve uygulanması, 2) Enerji nakil
hatları için anahtar teslimi projelerin tasarlanması, tedariki ve
iĢletilmesi alanında ortaklık yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu
teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,
yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

e-posta: Farahani@tco.ir
Radyo-TV yayını ve telekomünikasyon teknolojisi alanında
faaliyet gösteren 'Fara-Afrand Company' adlı Ġran Ģirketi, FM
ürünleri ve TV ürünlerinin ortak üretimi konusunda iĢbirliği
yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği
Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile
irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran
firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800538
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Radyo-TV yayını ve telekomünikasyon alanında faaliyet
gösteren ve TV yayını ve içerik dağıtımları için dijital yeruydu bağı modülatörü, kusursuz bir IF / RF DVB-T sinyalini
dijital olarak yayan, en ileri teknolojili parazitsiz yüksek MER
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kalitesinde IF yayın modülasyonu sağlayan DVB-S/S2 modülatörü, DVB-T Verici Yayını, DVB-H El cihazları ve DVBH140V1 Ku-Bandı frekans yükselme dönüĢtürücüsü (W5001)
üreten ‘Fanamoj Group’ adlı Ġran Ģirketi; üretim, AR-GE ve
pazarlama alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları
arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu
teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,
yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri
iRAN
200800403
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Ġran’da Tıp alanında faaliyetlerde bulunan ‘Research Center
for Science and Technology in Medicine (RCSTIM)’ adlı
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Merkezi, geliĢtirdiği özel
radyoloji kliniği, aile hekimi ve romatologlar tarafından kullanılan ultra sonik kemik dansimetresi konusunda, ortak araĢtırma, pazarlama ve seri üretim iĢbirliği yapabileceği Türk
firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ
olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800529
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Elektronik Mühendisliği alanında NRI (Niroo Research
Institute-Niroo AraĢtırma Enstitüsü) ile ortak faaliyet gösteren
ve güç ölçüm ürünleri üreten ‘Electronic AfzarAzma P.J.S.
Co. (EAA)’ adlı Ġran Ģirketi, aktif enerji ölçümü ve kayıt yapan
akıllı elektrik sayaçları üretimi, elektronik ve telekomünikasyon test ve ölçüm araçları üretimi, dijital güç ölçer üretimi,
yeni dünya teknolojileri kullanarak farklı mühendislik türleri
için geliĢmiĢ laboratuarlarının tesis edilmesi ve eğitim verilmesi, elektronik ve telekomünikasyon Ģebekeleri kurulumu,
Ar-Ge ve kalibrasyon iĢlemleri, bilgi ve iletiĢim teknolojisi
satıĢ ve dağıtımı konularında iĢbirliği yapabileceği Türk
firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ
olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

200800531
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Ġran’da Tıp alanında faaliyetlerde bulunan ‘Research Center
for Science and Technology in Medicine (RCSTIM)’ adlı
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Merkezi, geliĢtirdiği kanal
stimülasyonu özeliği bulunan, hızlı ekran OAE ölçümleri
sağlayan, bilimsel veri analizine uygun, yepyeni parazitsiz
tasarımı olan, USB bağlantılı tak ve çalıĢtır özellikli, hafif ince
tasarım formatlı, güçlü klinik yazılımlı, entegre hasta veri
yönetimine elveriĢli ve diğer modellerle veri uyumluluğu ile
basit sistem bakımı özellikleri bulunan ‘Klinik Otoakustik
Emisyon Çözümleyici’ konusunda ortak araĢtırma, pazarlama ve seri üretim iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor.
Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800532
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Ġran’da Tıp alanında faaliyetlerde bulunan ‘Research Center
for Science and Technology in Medicine (RCSTIM)’ adlı
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Merkezi, geliĢtirdiği ameliyat
süresini azaltan, hareket hataları, görüntü titremesi ve lens
kirliliğini ortadan kaldıran, teknisyen sayısının azaltan ve
cerrahlara daha fazla yer olanağı sağlayan, cerrahın talimatına göre laparoskopik lensi tutan ve hareket ettiren
‘Robolens’ adlı cihaz konusunda, ortak araĢtırma, pazarlama
ve seri üretim iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800533
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Elektronik donanımların tasarlanması ve üretimi alanında
faaliyet gösteren ‘Kavandish System Engineering Co.
(KSEC)’ adlı Ġran Ģirketi, OCCA (Alarmlı Oksijen Konsantras-
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yon Kontrolörü), OFA (O2 Hata Alarmı), nefes alma sistemi
hata güvenlik sistemi oksijen analizörü olan MINIMA adlı
Anestezi Makinesi konusunda, üretim, AR-GE ve pazarlama
alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800543
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

e-posta: daniel.vak@kovoplast.cz
Kamyon, otobüs ve diğer toplu taĢım araçları için dikiz aynası, tutacaklar ve aksesuarlarının üretimi ile pres aletleri,
enjeksiyon döküm kalıpları, toz boya iĢleri yapan ve bu
ürünlerin ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv
2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan firma, Türkiye pazarında
uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu
teklif, Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

TEL: ++98 (21) 66500065

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları

FAKS:++98 (21) 66500060

HOLLANDA

e-posta: Farahani@tco.ir

200800580

Elektronik donanımların tasarlanması ve üretimi alanında
faaliyet gösteren ‘Kavandish System Engineering Co.
(KSEC)’ adlı Ġran Ģirketi, büyük rahatlık ve yüksek güvenlik
standardı, kritik öneme sahip ilaçların, doğruluk güvenliğin
sağlanması için en geliĢmiĢ teknolojiye dayalı olarak verilmesini sağlayan, sıvı yolu içerisindeki hava kabarcığını tespit
ederek iĢitsel ve görsel alarmlarla kabarcığın hastaya ulaĢmasını önleyen ve damarı-açık-tutma iĢlevi ve (ISO, ASTM
ve BS) standartlarına uygun olan KD110 adlı KarıĢtırma
pompası konusunda, tasarım, üretim, AR-GE ve pazarlama
alanında iĢbirliği yapabileceği Türk firmaları arıyor. Ġran
Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle
ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.

FĠRMA ADI: Coskun Solar-GunesElectric INC.

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

Motorlu taĢıt, römork ve araç parçaları
ÇEK CUMHURiYETi
200800562
FĠRMA ADI: 5M s.r.o.
Na zahonech 1177, 686 04, Kunovice, CZECH REPUBLIC
TEL: ++420 (572) 433 722
e-posta: ivo.prochazka@5m.cz
Profil yapıĢtırıcılar, döküm ve özel uygulamalar için epoksi
sistemler (modifiye edilmiĢ reçine, sertleĢtiriciler, sistemler),
alüminyumdan petekler, örme montajlar
(prepregs,
pultruded composite profiles, sandwiches, bonded
assemblies) üreticisi ve ihracatçısı olup, Ġstanbul’da düzenlenen Otomotiv 2008 Fuarı’nın da katılımcısı olan firma,
Türkiye pazarında uygun müĢteriler/distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek
Ticaret GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200800572

Gravendreef 9 2542NM Den Haag/ Holland
TEL: ++31 (70) 366 16 28
FAKS:++31 (70) 366 16 28
e-posta: coskun@wanadoo.nl
1975-76 yıllarında, güneĢ kolektörleriyle sıcak su üreten
sistemi Türkiye´ye ilk getiren, tanıtan ve uygulayan kiĢinin
kurduğu Hollanda’da yerleĢik ‘CoĢkun Solar-GüneĢ Electric
INC’ firması, Türkiye’de bir entegre (PV - photovoltaics)
güneĢ pil sistemleri fabrikası kurmak istiyor. Cell ve panellerin entegre üretimi için (silicium→ ingot→ wafer→ hücre→
panel ve montaj sistemi) gerekli makine, teknoloji ve diğer
malzemelerin hepsine ihtiyacı olan firma, söz konusu fabrikayı Türkiye’de (Ġstanbul of Ġzmir) anahtar teslimi Ģeklinde
kurabilecek Ģirketlerle temas kurmak istiyor. Projenin Türkiye’de, yıllık üretim kapasitesinin 100mW, maliyetinin de 50
milyon € civarında olacak Ģekilde tasarlandığı belirtilmektedir.
Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra firma, binaların
çatılarına takılacak güneĢ pili panelleri ile GüneĢten elektrik
enerjisi üretmeye olanak veren sistemler üretecektir.
Evler için tasarlanan ve aylık ortalama 150 kW elektrik üretebilen komple bir sistemin maliyetinin 2,5-3 bin Euro civarında olacağı, (sistem istenilen güçte ayarlanabilir) kendini 47 yıl civarında amorti edeceği hesaplanmaktadır. GüneĢ
Elektrik sistemini monte ettikten sonra; sistem, güneĢ veya
aydınlığı görünce elektrik üretmeye baĢlayacak Ģayet evdeofiste kimse yoksa veya üretilen elektrik o anda yeterince
tüketilmiyorsa, ileri geri sayabilen sayaç sayesinde sistemin
ürettiği, ihtiyaç fazlası elektriği mahsuplaĢmak üzere (veya
ilerde teĢvik karıyla birlikte geri almak Ģartıyla) Ģehir Ģebekesine verecektir. Firma, entegre PV=photovoltaic fabrika
projesi için Türkiye genelinde her ile ortaklıklar ve yetkili
temsilcilikler verecektir.

FĠRMA ADI: Kovoplast a.s.
Kozelkova 131/IV., 503 51 Chlumec n.Cidlinou
TEL: ++420 (495) 484 552
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Türk firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek
istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını
mutlaka belirtiniz.

ĠnĢaat iĢleri
A.B.D.
200800579
FĠRMA ADI: Abalaco, Inc.

Mimarlık, inĢaat, hukuk, muhasebe ve iĢletme
konularında hizmetler

645 Castle Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
TEL: ++1 (561) 633 8322

BREZiLYA

FAKS:++1 (561) 694 5580

200700586

e-posta: avc@abalaco.com
Günlük 40 ila 1400 ton çöp (katı atık) ya da kanalizasyon
çamuru iĢleme kapasitesi olan tesisler kurabilen firma, katı
atıklardan inĢaat malzemesi üretim projesini gerçekleĢtirmek
ve ihalelere birlikte girebilmek için inĢaat ve yol yapımcısı bir
Ģirket ile Türk-Amerikan iĢ ortaklığı (joint-venture) kurmak
istediğini bildiriyor.
iRAN

FĠRMA ADI: VEDAT MUTLU
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL
TEL: ++55 (63) 92 32 30 50
e-posta: vedatmutlu64@mynet.com
Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araĢtırmalar, pazar
araĢtırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalıĢmalar, gümrük
mevzuatı vb. konularda çalıĢmalar yapan vatandaĢımız;
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, iĢyeri, Ģube,
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile uğraĢmak
isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet kuruluĢları ve yerel
piyasada faaliyet gösteren her alandaki Ģirketlerle temas
kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı olacağını bildiriyor.

200800586
FĠRMA ADI: Sima Chub
TEL: ++98 (21) 88873860
FAKS:++98 (21) 88672612
e-posta: info@simachoob.ir
Ġran Radyo ve Televizyon Kurumuna Bağlı olarak faaliyet
gösteren kamu firması, toplantı, konferans, sinema vs. salonlarının dekorasyonu ve ses ve görüntü cihazlarının tasarımı
ve uygulamasında Türk firma ve kuruluĢlarının taleplerini
karĢılamak istediğini bildiriyor. Firma, 30 yılı aĢkın sürede
Ġran’ın önde gelen ahĢap fabrikalarının ürünlerinden yararlanarak ülke içi ve dıĢında yaklaĢık 1000 proje gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu talep, Birliğimize Ġran’ın Ankara Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

CEZAYiR
200702980
FĠRMA ADI: SARL TURALCOM
BATIMENT A N° 1 COOP BATIMETAL EL BAHDJA RUE
1200 LOGTS 16311 BAB EZZOUAR (EN FACE HOTEL
MERCURE) ALGER/ ALGERIE
TEL: ++213 (21) 24 60 56
FAKS:++213 (21) 24 92 12

Bilgisayar ve ilgili hizmetler

e-posta: info@turalcom.com

iRAN
200800544
FĠRMA ADI:
Presidency

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Ġran’da Tıp alanında faaliyetlerde bulunan ‘Research Center
for Science and Technology in Medicine (RCSTIM)’ adlı
Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Merkezi; bir hastanenin
idari, mali ve klinik iĢlerini yönetmek için tasarlayıp geliĢtirdiği
kapsamlı, entegre bilgi sistemi olan ‘Hospital Information
System (HIS)’ adlı Hastane Bilgi Sistemleri konusunda, 1)
yazılımın diğer dillerde güncellenmesi, 2) destek ve pazarlamanın diğer ülkelere aktarımı alanında iĢbirliği yapabileceği

Cezayir’de yerleĢik bir Türk-Cezayir ortaklığı olan ticaret ve
danıĢmanlık firması, Cezayir’de ticari faaliyette bulunmak,
Ģirket / Ģube / dağıtım acentesi kurmak, pazar ve yatırım
araĢtırması yapmak isteyen Türk firmalarına yardımcı olacağını bildiriyor. Cezayir'deki CEIMI adlı ĠĢadamları Derneği'nin
yöneticileriyle irtibat halinde olan Ģirket, Türk ve Cezayirli
iĢadamlarını bir araya getirmek için etkinlikler düzenlemek
istiyor. Muhammed Sarısoy ile 00213 76 22 79 12 (Cezayir)
ve 0090 533 726 35 87 (Türkiye) numaralı cep telefonlarından da irtibat kurulabilir.
KANADA
200800542
FĠRMA ADI: Anac Machine
15 Paultiel Dr North York, ON, Canada M2M 3P4
TEL: ++1 (416) 250 75 96
FAKS:++1 (416) 250 93 80
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e-posta: anacmachine@gmail.com
Kanada’da yerleĢik Türk firması, Kanada ile ticaret ve/veya
iĢbirliği yapmak Türk firmalarına; pazar araĢtırması, ürün
tanıtımı, bayi, acente, ortak araĢtırması ve seçimi gibi birçok
konuda danıĢmanlık hizmeti vereceğini bildiriyor.
TÜRKiYE
200800545
FĠRMA ADI: YOLĠÇĠ PRODÜKSĠYON EĞĠTĠM DANIġMANLIK
MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
ANKARA
TEL: ++90 (312) 223 20 39
FAKS:++90 (312) 213 99 83
e-posta: yolici@gmail.com
Her türlü hizmet ve mal üretiminin en uygun biçimde ve en
doğru hedeflerle tanıtımı için çeĢitli dillerde yazılı, görsel,
iĢitsel, dijital ortamda ya da basılı her türlü tanıtım, reklam
prodüksiyonu yapan firma; kitle iletiĢim araçları için hazırlanan reklamlar, tanıtım broĢürleri, katalogların yanı sıra,
ulusal ya da uluslararası fuar, kongre gibi organizasyonlar
için tanıtım faaliyetleri alanında da hizmet verdiğini bildiriyor.
Firma, Avrupa’daki yayıncılığın ölçütü olan EBU standartlarında hizmet verdiğini bildiriyor.

Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler
TÜRKiYE
200800546
FĠRMA ADI: YOLĠÇĠ PRODÜKSĠYON EĞĠTĠM DANIġMANLIK
MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
ANKARA
TEL: ++90 (312) 223 20 39
FAKS:++90 (312) 213 99 83
e-posta: yolici@gmail.com
Her türlü hizmet ve mal üretiminin en uygun biçimde ve en
doğru hedeflerle tanıtımı için çeĢitli dillerde yazılı, görsel,
iĢitsel, dijital ortamda ya da basılı her türlü tanıtım, reklam
prodüksiyonu yapan firma; kitle iletiĢim araçları için hazırlanan reklamlar, tanıtım broĢürleri, katalogların yanı sıra,
ulusal ya da uluslararası fuar, kongre gibi organizasyonlar
için tanıtım faaliyetleri alanında da hizmet verdiğini bildiriyor.
Firma, Avrupa’daki yayıncılığın ölçütü olan EBU standartlarında hizmet verdiğini bildiriyor.
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