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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

MOLDOVA

GÜNEY AFRiKA

200800399

200800380

FİRMA ADI: VEST RESURS

FİRMA ADI: HYDROBERRY PTY LTD

TEL: ++373 (69) 138611

Johanesburg, SA

e-posta: alexandr.st.67@mail.ru

TEL: ++27 (1162) 0438
e-posta: sandra@hydryberry.co.za
Firma, kiraz ithal etmek istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve Gökoğuz Yeri Özerk
Bölgesinde yerleşik tarım üreticisi olan firma, üretim fazlası
olmasından dolayı (5.000'er ton) buğday, arpa, mısır,
ayçiçeği Türkiye'ye satmak istediklerini bildiriyor. Firmanın
teslim şartının ve yerinin ise CPT- Reni Limanı/Ukrayna
olduğunu da belirtiyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Kişinev
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
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200800400

Arap kahvesi ithal eden firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor.

FİRMA ADI: Cristal Avant
GÜNEY AFRiKA
37, Tretyacova str. Comrat, 3805, Moldova
200800390
TEL: ++373 (298) 22826
FİRMA ADI: DANONE CLOVER (PTY) LTD
FAKS:++373 (298) 22826
Johannesburg, South Africa
e-posta: crystal-avant@mail.ru
TEL: ++27 (11) 471 1624
Firma bu yıl sonuna kadar 40-50 bin ton buğday yemi
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Kişinev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
Ayrıca, firma yetkilisi ile + 373 691 50074 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

FAKS:++27 (11) 471 1505
e-posta: vusi.fele@danone.com
Firma, Danette ürünlerini almak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiştir.

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri
HIRVATiSTAN
BULGARiSTAN
200800364
200800371
FİRMA ADI: TM ENGINEERING Ltd.
Bulgaria, 5000 Veliko Tarnovo, 36 Miziya St.

FİRMA ADI: AGROCROATIA nova d.o.o.
N. Tesle 17 44 000 Sisak CROATIA
TEL: ++385 ( 44) 540053

TEL: ++359 (899) 868295
FAKS:++385 ( 44) 545154
FAKS:++359 (62) 603864
e-posta: tm_e@abv.bg
Ahşap işleme konusunda uzman olan firma, kereste/tomruk
tedarikçisi firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Firma
özellikle sarıçam (pinus sylvestris) almak istediklerini ve öte
yandan da işlenmiş kereste satmak istediklerini bildiriyor.

e-posta: drago.vrbanac@agrocroatianova.hr
Besicilikte kullanılan yemler için karışım (vitamin- mineral
katkılı) üreticisi olan firma, bu ürünlerini Türkiye'ye satmak
istediğini bildiriyor.
KIRGIZiSTAN
200800404

Gıda maddeleri ve içecekler
A.B.D.
200800378
FİRMA ADI: Gachewa Investment (K) LTD.
HC1 BOX B10 Swiftwater, PA 18370 USA
TEL: ++1 (201) 3944623
FAKS:++1 (570) 8399088
e-posta: cgachewa@gikltd.com
Amerika'da şubesi ve Kenya'da merkezi olan firma, ham
Kenya kahvesi ihracatçısı olduğunu belirtiyor ve Türkiye'deki

FİRMA ADI: Ermek OMURALIEV - Business Development
Consulting
TEL: ++996 (555) 477799
e-posta: bdc@ktnet.kg
Kırgızistan’da yerleşik iş geliştirme danışmanlığı yapan
firma; Kırgızistan’ın gıda sektöründe önde gelen firmalardan
birisi olan ARTEZIAN LLC firmasının ürettiği alkolsüz ve
alkollü içeceklerin Türkiye pazarında yer almasını
sağlayabilecek distribütör ya da temsilcilerle irtibat kurmak
istiyor.
ARTEZIAN LLC firmasının ürettiği alkolsüz ve alkollü
içecekler şunlardır:
İçerdiği doğal antioksidanlarla metabolizmayı güçlendiren,
kilo vermeyi kolaylaştıran, kalp ve dolaşım sistemi ve
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sindirim sistemi ile ilgili problemlere iyi gelen “TAN” adlı
mayalanmış sütlü içecek,
Arpa, mısır, tahıl, akdarı, yerfıstığı, ayran ve artezyen
suyundan üretilen, B1, B2, C1 vitaminleri ve PP içeren,
bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirim sisteminin
çalışmasını olumlu etkileyen, canlandırıcı “AK-DAN” adlı
içecek,

olmaları, bir web sayfasına ve şirket e-mail adreslerine sahip
olmaları, en az 4 yıllık bir geçmişe sahip olmaları ve en az 1
milyon € ciro yapmaları şart koşulmuştur. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 25026 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.

Arpa, mısır, tahıl, akdarı, yerfıstığı ve artezyen suyundan
üretilen, B1, B2, C1 vitaminleri ve PP içeren, insana enerji
verip canlandıran “ARSHAN” adlı alkolsüz içecek,

GÜNEY AFRiKA

ve başta votka olmak üzere çeşitli alkollü içecekler.

FİRMA ADI: EXTRUPET PTY LTD.

TÜRKiYE

Wadeville, Johannesburg, SA.

200800207

TEL: ++27 (11) 865 8360

FİRMA ADI: 3A GRUP İTHALAT, İHRACAT, SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

FAKS:++27 (11) 865 4254

200800379

e-posta: suresh@extrupet.com
467. Sokak No:5/4 (Arjantin İ.Ö.Okulu Bitişiği) Çukurambar /
Ankara ANKARA
TEL: ++90 (312) 285 73 70

Firma, polyester elyaf ithal etmek istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiştir.

FAKS:++90 (312) 285 87 70

HiNDiSTAN

e-posta: info@meyvecipsi.com

200800369

Başta elma ve armut olmak üzere katkı maddesi, koruyucu
madde, şeker ve yağ içermeyen, % 100 doğal, sağlıklı,
lezzetli ve gevrek meyve cipslerinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti için distribütörlük haklarına sahip olan
şirket devredilecektir. Şirket yetkilisi ile 0 (532) 614 50 10
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

FİRMA ADI: Venus Fiber Pvt. Ltd.
101, 21st Century Business Centre, Ring Road, SURAT 395002, India
TEL: ++91 (261) 2327753
e-posta: pradeep.m.patel@gmail.com

Tekstil ve tekstil malzemeleri
ALMANYA
200800274

Giysi ve çamaşır üretiminde kullanılan ve ICO markası
altında 350'den fazla renkte viskoz nakış ipliği üreticisi olan
firma, bu ürününü Türkiye'de satmak istediğini bildiriyor.
Firma yetkilisi ile +91-9374160151 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası

YUNANiSTAN

Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany

FİRMA ADI: Star East

TEL: ++49 (221) 5402200

Kavalari – Lagkada, GR 57200, Thessaloniki, Greece

FAKS:++49 (221) 5402201

TEL: ++30 (239) 4052249

e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de

FAKS:++30 (239) 4052637

Uluslararası boyutta distribütörlük yapan firma, Türkiye
menşeli tekstil (fashion), aksesuar, mobilya, iç dekorasyon
ürünleri almak istediğini bildiriyor. Başvuru yapacak
tedarikçilerin Almanya veya Türkiye`de faaliyet gösteriyor

e-posta: info@stareast.gr

200800392

Firma, su geçirmez kumaş (waterproofed fabrics) ticareti ile
uğraşan firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
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Elbise ve ayakkabı

FİRMA ADI: SIKRA

ALMANYA

Bulgaria, Gabrovo, Blv. “Treti mart” 9

200800275

TEL: ++359 (87) 8734584

FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası

FAKS:++359 (6) 6820669

Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany

Tekstil sektöründe kumaş boyası ve kimyasalları ticaretini
sona erdirmek isteyen firma, ürünlerini (Direct, Acid, Vat,
Reactive, Disperse, 1:1 MK, 1:2 MK.) kârsız şekilde
satacaklarını bildiriyor. Sylvia Gutseva ile
sikra@mbox.contact.bg e-posta adresinden de temas
kurulabilir.

TEL: ++49 (221) 5402200
FAKS:++49 (221) 5402201
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Uluslararası boyutta distribütörlük yapan firma, Türkiye
menşeli tekstil (fashion), aksesuar, mobilya, iç dekorasyon
ürünleri almak istediğini bildiriyor. Başvuru yapacak
tedarikçilerin Almanya veya Türkiye`de faaliyet gösteriyor
olmaları, bir web sayfasına ve şirket e-mail adreslerine sahip
olmaları, en az 4 yıllık bir geçmişe sahip olmaları ve en az 1
milyon € ciro yapmaları şart koşulmuştur. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 25026 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.
YUNANiSTAN
200800375
FİRMA ADI: Belle Co.
14, Ar. Gougousi Av., GR 56427, Thessaloniki, Greece,
TEL: ++30 (231) 0685399
FAKS:++30 (231) 0682988
e-posta: bellesa@belleconfection.gr
Firma, hazır giyimde kullanmak üzere metal, fantezi ve
plastik düğme almak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep
Selanik Ticaret Odası tarafından bildirilmiştir. (ANGELIKI
KANTARTZOPOULOU - CHAMBER OF SMALL AND
MEDIUM SIZED INDUSTRIES OF THESSALONIKI INDUSTRY SUBJECTS DEPT, TEL:00302310-241.383, Email:A.Kantartzopoulou@veth.gov.gr).

e-posta: sikra@abv.bg

GÜNEY AFRiKA
200800383
FİRMA ADI: HANIBBOC GENERAL TRADING
P O Box: 3440, Witkoppen 2068, South Africa
TEL: ++27 (829) 09 8330
e-posta: billycobbinah@yahoo.com
Firma, suni gübre satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiştir.
200800386
FİRMA ADI: BEFU CONSTRUCTION CC
Bluff, 4052, South Africa
TEL: ++27 (31) 467 4010
e-posta: zngreg@yahoo.com
Firma, suni gübre satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiştir.
200800387
FİRMA ADI: VCOM TRADING
South Africa
TEL: ++27 (31) 465 3788

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
BULGARiSTAN
200800370

FAKS:++27 (31) 465 2260
e-posta: vcom@telkomsa.net
Firma, suni gübre satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiştir.
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iRAN

208, Amber Estate, Block 7 & 8, Shahrah-e-Faisal, Karachi.
Pakistan

200800395
TEL: ++92 (21) 4538929
FİRMA ADI: AnaSimin Chemicals Co.
FAKS:++92 (21) 4546716
TEL: ++98 (21) 88746320
e-posta: export@alinacombine.com
FAKS:++98 (21) 88523560
e-posta: info@anasimin.com
Biyodizel üretim teknolojisine sahip olan ve kozmetik ve
sağlıkla ilgili sanayide kullanılan kimyasal maddeler üreten
İranlı Petrokimya Şirketi, ürünlerini Türkiye pazarlarına ihraç
etmek istiyor. Söz konusu teklif, İran’ın Ankara’daki Ticaret
Ataşeliği tarafından Birliğimize iletilmiştir.

İnsan ve hayvan sağlığı ilaçları üreticisi olan firma, eczacılık
ürünleri ve ilaçlarının ihracatını yapmak üzere bu konuda
çalışan alıcı, distribütörler ve acenteler ile temas kurmak
istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92-3222757907
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
200800374
FİRMA ADI: Multilink Enterprises

200800396
e-posta: multnk@hotmail.com
FİRMA ADI: AnaSimin Chemicals Co.
TEL: ++98 (21) 88746320
FAKS:++98 (21) 88523560

Markalı ve jenerik ilaç, tek kullanımlık cerrahi ürün ve sağlık
ürünleri ticareti ile ilgilenen firma, bu ürünlerini satmak
istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile multnk@yahoo.com
e-posta adresinden de temas kurulabilir. Söz konusu talep,
Pakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.

e-posta: info@anasimin.com
Biyodizel üretim teknolojisine sahip olan ve kozmetik ve
sağlıkla ilgili sanayide kullanılan kimyasal maddeler üreten
İranlı Petrokimya Şirketi, ürünlerini Türk firmalarla ortak
olarak Türkiye’de üretmek arzusundadır. Söz konusu teklif,
İran’ın Ankara’daki Ticaret Ataşeliği tarafından Birliğimize
iletilmiştir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
SURiYE
200800363

MISIR

FİRMA ADI: Al-Matin For Trading & Industry

200800359

Jober area , Quatena lake road Homs,P.O.Box: 1191 Homs,
Jober Syria

FİRMA ADI: CHEMA INDUSTRIES

TEL: ++963 (31) 2133092
303 Horriya Avenue, Sporting, Alexandria, Egypt
TEL: ++20 (3) 424 13 13

FAKS:++963 (31) 2133091
e-posta: marketing@almatin.com

FAKS:++20 (3) 429 21 20
e-posta: info@chema.com.eg

Firma, çimento paketlemesinde kullanılan dokuma
polipropilen çuval (PP) satmak istediğini bildiriyor.

Gübre, tarım ilacı ve püskürtme makineleri üreticisi ve
ihracatçısı olan firma, Türk firmalarla işbirliği yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Mısır
İstanbul Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

PAKiSTAN
200800362
FİRMA ADI: Alina Combine Pharmaceuticals (Pvt.) Limited
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Mamul ürün ve malzemeler

iRAN

ALMANYA

200800397

200800268

FİRMA ADI: LIAN INTERNATIONAL CEMENT INDUSTRY
CO.

FİRMA ADI: : TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası

Flat 504, Anahita Tower, Africa Blvd, Tehran 1917643164,
IRAN

Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany

TEL: ++98 (21) 88 77 95 38

TEL: ++49 (221) 5402200

FAKS:++98 (21) 88 78 61 76

FAKS:++49 (221) 5402201

e-posta: info@bayaintl.com

e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Parça bağlama sistemleri alanında hizmet veren firma,
•parça bağlama sistemleri,
•CNC torna parçaları,
•soğuk pres üreticileri ve çok kademeli pres ürünleri
satın almak üzere Türkiye`den tedarikçi aradığını bildiriyor.
Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların, 24920 referans
kodunu belirterek Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasına
başvurmaları istenmektedir.

Lian Uluslararası Çimento Sanayi Firması, Buşehr
Eyaleti’nde (Deir ilinin hududunda) günlük kapasitesi 500 –
600 ton olan bir çimento fabrika inşası için hisse ortaklığı
(Joint Venture), finans ya da üretimin bir kısmına karşılık
yatırım yapmak (Buy Back) vs. şeklinde yatırımcı ortakla
işbirliği yapmak istiyor. Söz konusu teklif, İran’ın Ankara’daki
Ticaret Ataşeliği tarafından Birliğimize iletilmiş olup, İran’da
üretim faktörlerindeki bolluk (ham madde, enerji, işçilik vs.)
ve stratejik bir ürün olan çimentonun kalkınmakta olan
bölgedeki ülkelerin ekonomisinde büyük önem taşıdığı
vurgulanmıştır.
PAKiSTAN
200800373

GÜNEY AFRiKA
FİRMA ADI: TRADCOM International
200800388
İslamabad
FİRMA ADI: ENTER AZANIA IMPORT & EXPORT
e-posta: tradcom.international@gmail.com
South Africa
e-posta: omoswaconsult@yahoo.com

Firma, çimento üreticileri ve ihracatçıları ile temas kurmak
istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep, Pakistan Ankara
Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.

Firma, her türlü mamul ürün alım-satımı yapmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.
200800389
FİRMA ADI: ENTER AZANIA IMPORT & EXPORT
South Africa
e-posta: omoswaconsult@yahoo.com
Firma, her türlü mamul ürün alım-satımı yapmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800303
FİRMA 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

6

Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme 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 danışmanlık,
makinelerin temini, montajı, devreye alınması ve eğitim gibi
hizmetlerini sunmak istiyor. Ayrıca firma, makineleri görmek
isteyen müşterilere kendi dillerinde hizmet sunduklarını
bildiriyor. Yetkili Türk Danışman Gülay Türer ile +49 (172)
6825119 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

200800306
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de

200800304
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme 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;
söz konusu markaların ikinci el laser sac işleme tezgahlarını
satın alabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk Danışman Gülay
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.

Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme 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;
aşağıda 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,
çalışma 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 Danışman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800320
FİRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
August-Schanz-Straße 8, 60433 Frankfurt am Main
Germany

200800305

TEL: ++49 (69) 5870073-62

FİRMA ADI: HDB Distribution

FAKS:++49 (69) 5870073-61

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

e-posta: tuerer@smd-germany.com

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme 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 işleme makinelerini değiştirmek isteyen firmaların
makinelerini satın alabileceğini ve karşılığında daha iyi bir
sac işleme makinesi sunabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk
Danışman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.

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.
GÜNEY AFRiKA
200800382
FİRMA ADI: SECURICOR (PTY) LTD
P.O.Box. 7081, Centurion, RSA
TEL: ++27 (12) 653 00 70
FAKS:++27 (12) 653 00 71
Firma, kontrol erişim, aktif izleme, video görüntüleme,
biyometrik kimlik parmak izi, araç plaka tanıma, çevre
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koruma, entegre edilmiş bina idaresi, yangın detektörü gibi
elektrikli aletleri satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.

TÜRKiYE

HiNDiSTAN

FİRMA ADI: EMS Makina İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

200800372

Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA

FİRMA ADI: Prime Corporation

TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)

TEL: ++91 (79) 26441023

FAKS:++90 (312) 472 39 52

FAKS:++91 (79) 26640975

e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com

e-posta: sales@prime-corp.net

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.

Hava kompresörü ve parçaları üreticisi, ithalatçısı ve
ihracatçısı olan firma, muhtelif markaların yedek parçalarıyla
da ilgilendiklerini ve bu ürünlerini satmak istediklerini
bildiriyor.
iRLANDA
200800394
FİRMA ADI: LoJack Equipment Ireland Ltd

200800083

Ground Floor 14 Fitzwilliam Quay Dublin 4 Ireland
TEL: ++353 (1) 6307354
FAKS:++353 (1) 6307091

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

e-posta: iheffernan@lojack.ie
ALMANYA
Çalınan otomobil, motosiklet, ticari araç, kamyon, iş
makineleri gibi araçları bulmak için söz konusu araçlara
takılan radyo frekansı ile çalışan takip sistemi konusunda
uzman olan firma, bu sistemleri Türkiye'de satmak üzere
lisanslı acentelik vermek istediğini ve Türk firmalarla temas
kurmak istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile + 353 87 284
9232 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
MISIR
200800360
FİRMA ADI: CHEMA INDUSTRIES
303 Horriya Avenue, Sporting, Alexandria, Egypt
TEL: ++20 (3) 424 13 13
FAKS:++20 (3) 429 21 20
e-posta: info@chema.com.eg

200800376
FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 5402200
FAKS:++49 (221) 5402201
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Kızıl ötesi ısıtma sistemlerinin ticaretini yapan şirket,
Türkiye`den AC-Jeneratörü almak istediğini bildiriyor. Detaylı
bilgi edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek
isteyen kuruluşların 26277 referans numarasını belirterek
Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@tdihk.de e-posta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu
faksına şirket bilgilerini göndermeleri istenmektedir.

Gübre, tarım ilacı ve püskürtme makineleri üreticisi ve
ihracatçısı olan firma, Türk firmalarla işbirliği yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Mısır
İstanbul Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.
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Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
ALMANYA
200800341
FİRMA ADI: Prevent DEV GmbH
Hannoversche Straße 2c D-38448 Wolfsburg Germany
TEL: ++49 (5361) 3034339
FAKS:++49 (5361) 303419
e-posta: buelent.erwerle@preventgroup.com
Almanya’da otomotiv endüstrisinde büyük bir yan sanayi
şirketi olan Şirket, en büyük müşterilerinden biri olan
Volkswagen Group için Türkiye’den sürekli tedarikçi
olabilecek nitelikte şirketler arıyor. İlgilenen firma ve
kuruluşlar, 19-23 Ağustos 2008 tarihleri arasında görüşmeler
için İstanbul’da bulunacak olan Prevent Group'un şirket
stratejisi bölümünde görevli Dr. Serkan Tavaslı ile de (Cep
Tel: +49 179 7909606) irtibat kurabilirler.

GÜNEY AFRiKA
200800381
FİRMA ADI: AVCAL SHIPPING
PO Box. 44696 Claremont South Africa
TEL: ++27 (21) 696 49 58
FAKS:++27 (21) 696 35 90
e-posta: hoth@mweb.co.za
Firma Afrika el sanatları, mücevher, abanoz ve biblolarını
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.

İnşaat işleri
ALMANYA
200800254

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

FİRMA ADI: BILKA Bauservice e.K.
Tullastr.67 D-79108 Freiburg Deutschland

ALMANYA
TEL: ++49 (761) 5562242
200800276
FAKS:++49 (761) 5573179
FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 5402200

e-posta: muhammet_ergun@bilka-bau.de
İnşaat demiri döşeme işi yapan firma, baraj ve otoyol
köprüleri projelerinde yer almak üzere, Almanya'da taşeron
olarak çalışma engeli olmayan en az 25-30 vasıflı inşaat
demircisi olan bir Türk şirketiyle işbirliği yapmak istediğini
bildiriyor.

FAKS:++49 (221) 5402201
iRAN
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
200800398
Uluslararası boyutta distribütörlük yapan firma, Türkiye
menşeli tekstil (fashion), aksesuar, mobilya, iç dekorasyon
ürünleri almak istediğini bildiriyor. Başvuru yapacak
tedarikçilerin Almanya veya Türkiye`de faaliyet gösteriyor
olmaları, bir web sayfasına ve şirket e-mail adreslerine sahip
olmaları, en az 4 yıllık bir geçmişe sahip olmaları ve en az 1
milyon € ciro yapmaları şart koşulmuştur. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 25026 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.

FİRMA ADI: LIAN INTERNATIONAL CEMENT INDUSTRY
CO.
Flat 504, Anahita Tower, Africa Blvd, Tehran 1917643164,
IRAN
TEL: ++98 (21) 88 77 95 38
FAKS:++98 (21) 88 78 61 76
e-posta: info@bayaintl.com
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Lian Uluslararası Çimento Sanayi Firması, Buşehr
Eyaleti’nde (Deir ilinin hududunda) günlük kapasitesi 500 –
600 ton olan bir çimento fabrika inşası için hisse ortaklığı
(Joint Venture), finans ya da üretimin bir kısmına karşılık
yatırım yapmak (Buy Back) vs. şeklinde yatırımcı ortakla
işbirliği yapmak istiyor. Söz konusu teklif, İran’ın Ankara’daki
Ticaret Ataşeliği tarafından Birliğimize iletilmiş olup, İran’da
üretim faktörlerindeki bolluk (ham madde, enerji, işçilik vs.)
ve stratejik bir ürün olan çimentonun kalkınmakta olan
bölgedeki ülkelerin ekonomisinde büyük önem taşıdığı
vurgulanmıştır.

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentesi hizmetleri
GÜNEY AFRiKA
200800384
FİRMA ADI: PROCUREMENT & LOGISTIC SOLUTIONS
Johannesburg, South Africa.

Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri

TEL: ++27 (11) 828 45 15
FAKS:++27 (86) 555 27 03

GÜNEY AFRiKA

e-posta: dulce.joao@allgods.co.za

200800385

Firma, tedarik ve lojistik hizmeti vermek istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: ORIENTAL SHIPPING
21 Mona Road, Durban, South Africa

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

TEL: ++27 (31) 332 3513
ALMANYA
FAKS:++27 (31) 332 3612
200800252
e-posta: chantal@oreintalshipping.co.za
Firma, lojistik (nakliye) hizmeti vermek istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiştir.

FİRMA ADI: PROTECTA
Bahnhofplatz 8, 82319 Starnberg, Germany
TEL: ++49 (81) 51449855

Suyolu taşımacılık hizmetleri

FAKS:++49 (81) 51449840
e-posta: info@protecta.org

BANGLADEŞ
200800377
FİRMA ADI: SEAMARINE SHIPPING LINES LIMITED
House 25 (5th floor) road 7, sector 4, uttara, dhaka-1230
Bangladesh

Firma, Almanya'ya açılmak isteyen firmalara şirket kurma,
hukuksal konular, vergi stratejileri gibi hususlarda
danışmanlık hizmeti vermek istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, T.C. Münih Başkonsolosluğu tarafından iletilmiştir.
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
200800393

TEL: ++880 (31) 721030
FİRMA ADI: Dubex Exhibitions LLC
FAKS:++880 (31) 720815
TEL: ++971 (4) 2948773
e-posta: admindhk@denmgroup.com
FAKS:++971 (4) 2948774
Bangladeş'te Deniz Nakliyatı Şirketinin acentesi olan
Hindistanlı firma, Bangladeş-Türkiye arası mevcut yüklerinin
taşımacılığının farklı nakliyeciler tarafından yapıldığını,
ancak Türk firmalarının da bu bölümde yer almasını
istediklerini dolayısı ile temsilciliğini yapmak üzere deniz
taşımacılığı yapan Türk firmalarıyla temas kurmak istediğini
bildiriyor.

e-posta: vanessa@dubexexhibitions.com
Birleşik Arap Emirliklerinde fuar ve sergi stantları tasarımı,
kurulması ve uygulamaları işi yapan firma, aynı zamanda
ticari sergiler, tek ve çift katlı otobüslerle tanıtım turları ve
ulusal fuar pavyonları tasarladıklarını da belirterek bu
konularda hizmet vermek istediklerini bildiriyor.
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BREZiLYA
200700586

RUSYA

FİRMA ADI: VEDAT MUTLU

200800361

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

FİRMA ADI: ExpaTek LLC
Ul. Butirskaia 86 B, Moscow 127015 Russia

TEL: ++55 (63) 92 32 30 50
TEL: ++7 (499) 5021290
e-posta: vedatmutlu64@mynet.com
FAKS:++7 (499) 5021290
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.

e-posta: info@expatek.com
Firma Türkiye'den Rusya'ya ihracat yapmak isteyen ya da
partnerler arayan Türk firmaları ile temas kurmak
istemektedir. Firma ayrıca, ithalat ve işbirlikleri konusunda
Rusya'dan doğru müşterilerin ve partnerlerin bulunması,
gümrük işlemlerinin yürütülmesi, tercümanlık vb. konularında
hizmetler verdiğini bildiriyor.

UKRAYNA
LiTVANYA
200800391
200800402
FİRMA ADI: TUV NORD- DIEKS
FİRMA ADI: UAB GEODOMAS
Ukraine, 49010, Dnepropetrovak, Lotsmanskiy uzviz, 10a
TEL: ++370 (640) 32488 (GSM)
TEL: ++380 (562) 368704
e-posta: info@geodomas.lt
FAKS:++380 (562) 368704
Genç, yaratıcı ve yetenekli mimarları bünyesinde toplamış
olan mimarlık şirketi, pek çok endüstriyel ve özel sektörde
kendi alanlarında uzmanlaşmış kadroları ile Türkiye'den
gelecek olan mimarlık taleplerine açık olduğunu bildiriyor.

200800401
FİRMA ADI: CJSC "Mimari Geliştirme Grubu"
Nemuno g. 14b-11, LT-44294 Kaunas Lietuva
TEL: ++370 (37) 209045
FAKS:++370 (37) 209045
e-posta: tomas@projektuokis.lt
Genç, yaratıcı ve yetenekli mimarları bünyesinde toplamış
olan mimarlık şirketi, pek çok endüstriyel ve özel sektörde
kendi alanlarında uzmanlaşmış kadroları ile Türkiye'den
gelecek olan mimarlık taleplerine açık olduğunu bildiriyor.
Yönetici Tomas Furmonavicius ile +370 612 02929 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: tobler@tuev-dieks.com
Sınai işletmelere komple çözümler ve mühendislik hizmetleri
veren firma, Ukrayna’ya yatırım yapmak isteyen şirketlere;
proje öncesi çalışmaları, projelendirmenin her safhasının
uygulanması, ihale evraklarının hazırlanması, tedarikçilerin
seçimi, ekipman temini ve tasdiki, inşaat ve tesisat çalıştırma
işleri, inşaat teknik incelemeleri, teknik tanı, yüksek riskli
ekipmanın teknik incelemesi, ekipman ekspertizi ve işçilerin
sağlığının korunması ve güvenliği sorunlarıyla ilgili girişim,
yüksek riskli cisimlerin bildirilmesi, acil sorumluluk planlarının
geliştirilmesi, kalite sisteminin yönetimi ve tanıtımı (ISO
9001-2001, ISO 14001, ISO /TS 16949, ISO 13485/488,
OHSAS 18001, HACCP, SA 8000), objeleri faaliyete
geçirme, müşteri ile birlikte ileride gerçekleşebilecek
projelerin geliştirilmesi için projelendirilmiş objelerin
kullanımının analizinin yapılması konularında hizmet vermek
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ukrayna
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir. Ayrıca, firma yetkilisi ile
+8 050 320 09 92 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
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