TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ
EYLÜL 2008

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
e-posta: royalherbs2000@yahoo.com

Şifalı bitkiler, tohumlar ve çiçek yağları üretimi yapan firma,
ürünlerini Türkiye’ye satmak istiyor.
200800356
FİRMA ADI: EL-KHASHAB FOR IMPORT & EXPORT
Gomhorea St, Abshway-El Fayoum Egypt
TEL: ++20 (84) 6718809
FAKS:++20 (84) 6719056
e-posta: elkhashab_m@yahoo.com
Şifalı bitkiler, baharatlı bitkiler ve aromatik bitkiler üretimi
yapan firma, ürünlerini Türkiye’ye satmak istiyor. Söz konusu
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talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma
yetkilisi ile +201 01823752 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

FİRMA ADI: TRUST GROUP COMPANY
8 road 256, New Maadi, Opposite to Grand Mal back gate
Egypt

200800357
TEL: ++20 (22) 5166080
FİRMA ADI: ALDANA GROUP
FAKS:++20 (22) 5194463
TEL: ++20 (22) 5170530
e-posta: marketing.sales@trustgrouponline.com
e-posta: export@aldanagroup.com
Pirinç, tuz, bal ve tahin, peynir, kuru fasulye, bisküvi ve
kraker ve nar üretimi yapan firma, ürünlerini Türkiye’ye
satmak istiyor. Söz konusu talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı
tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile + 20 10 3087148
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Mermer, granit ve mozaik üreticisi olan şirket, Türk
piyasasına girmek ve şirketlerimizle iş yapmak istiyor. Söz
konusu talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir.

Gıda maddeleri ve içecekler
Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri

HIRVATiSTAN
200800364

BULGARiSTAN
FİRMA ADI: AGROCROATIA nova d.o.o.
200800371
N. Tesle 17 44 000 Sisak CROATIA
FİRMA ADI: TM ENGINEERING Ltd.
TEL: ++385 ( 44) 540053
Bulgaria, 5000 Veliko Tarnovo, 36 Miziya St.
FAKS:++385 ( 44) 545154
TEL: ++359 (899) 868295
e-posta: drago.vrbanac@agrocroatianova.hr
FAKS:++359 (62) 603864
e-posta: tm_e@abv.bg

Besicilikte kullanılan yemler için karışım (vitamin- mineral
katkılı) üreticisi olan firma, bu ürünlerini Türkiye'ye satmak
istediğini bildiriyor.

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.

HONG KONG

iRLANDA

200700285

200800336

FİRMA ADI: TAI HING INTERNATIONAL (TRADING) LTD.

FİRMA ADI: EKIN UTKAN IMPORT AND EXPORT

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

TEL: ++353 (87) 2293826
TEL: ++852 (2543) 7191
e-posta: info@ekinutkan.com
FAKS:++852 (2815) 2669
Firma, Mısır'dan Türkiye'ye odun ve mangal kömürü satmak
istiyor.

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler

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.

MISIR
200800355
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MISIR

FİRMA ADI: Venus Fiber Pvt. Ltd.

200800358

101, 21st Century Business Centre, Ring Road, SURAT 395002, India

FİRMA ADI: ALDANA GROUP
TEL: ++91 (261) 2327753
TEL: ++20 (22) 5170530
e-posta: pradeep.m.patel@gmail.com
e-posta: export@aldanagroup.com
Pirinç, tuz, bal ve tahin, peynir, kuru fasulye, bisküvi ve
kraker ve nar üretimi yapan firma, ürünlerini Türkiye’ye
satmak istiyor. Söz konusu talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı
tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile + 20 10 3087148
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri

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.

Elbise ve ayakkabı
BANGLADEŞ

BANGLADEŞ
200800353
200800350
FİRMA ADI: Siatex (BD) Ltd.
FİRMA ADI: TREXIM INTERNATIONAL LTD.
28 Purana Paltan Dhaka-1000, Bangladesh

House # 315, Road # 21 New DOHS, Mohakhali Dhaka
1206, Bangladesh

TEL: ++880 (2) 9561643

TEL: ++880 (2) 8859720

FAKS:++880 (2) 9562482

FAKS:++880 (2) 8813993

e-posta: trexim@citechco.net

e-posta: pranub@siatexmail.com

Jayson Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan şirket, jüt ürünleri
ve polipropilen torbalar ihraç etmek istiyor.

Firma, tişört, polo tişört, sweat şört, gömlek, ceket, iç
çamaşırları, pijamalar, pantolon ve etek, kazak, süveter, vb.
ihraç etmek istiyor.

BOSNA HERSEK
200800365
FİRMA ADI: Turkish Ziraat Bank Bosnia dd

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar

Dzenetica Cikma 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina

AVUSTURYA

TEL: ++387 (61) 187013
e-posta: sanja.lagarija@gmail.com
Bosna Hersek’teki zinciri olan bir alışveriş merkezi için çok
yüklü miktarda cam, seramik, porselen vb. maddelerden
yapılmış eşyalar (zücaciye), ahşap ve çelik sofra ve mutfak
eşyaları, hediyelik eşyalar ve dekoratif koleksiyon ürünleri ile
halı ve mobilya alınacağı bildirilmiştir. Dil sorunu yüzünden,
söz konusu şirketle iletişim, T.C. Ziraat Bankası Bosna
Şubesi Bireysel Bankacılık Departmanı Müdürü Sn. Elvedin
Lagarija tarafından sağlanacaktır.
HiNDiSTAN
200800369

200800343
FİRMA ADI: GIMPEKS MARKETING
Freisingstr. 7 6020 Innsbruck AUSTRIA
TEL: ++43 (664) 3255156
e-posta: info@gimpeks.com
Firma, ter kokusuna karşı kullanılan, ithal engeli olmayan,
mineral bazlı, alkol içermeyen, renksiz ve kokusuz olan
deodorantı ana bayi olarak Türkiye'de pazarlayacak, yaygın
pazarlama ağına sahip iş ortağı arıyor. Bu firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların detaylı ve temel şirket bilgilerini
içeren başvurularını e-posta yoluyla göndermeleri
istenmektedir.
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e-posta: info@ekinutkan.com
BANGLADEŞ

Firma, Mısır'dan Türkiye'ye odun ve mangal kömürü satmak
istiyor.

200800351
MISIR
FİRMA ADI: TREXIM INTERNATIONAL LTD.
200800359
28 Purana Paltan Dhaka-1000, Bangladesh
FİRMA ADI: CHEMA INDUSTRIES
TEL: ++880 (2) 9561643
303 Horriya Avenue, Sporting, Alexandria, Egypt
FAKS:++880 (2) 9562482
TEL: ++20 (3) 424 13 13
e-posta: trexim@citechco.net
FAKS:++20 (3) 429 21 20
Jayson Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan şirket, eczacılık
ürünleri ihraç etmek istiyor.
200800352
FİRMA ADI: TREXIM INTERNATIONAL LTD.

e-posta: info@chema.com.eg
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.

28 Purana Paltan Dhaka-1000, Bangladesh
PAKiSTAN
TEL: ++880 (2) 9561643
200800362
FAKS:++880 (2) 9562482
FİRMA ADI: Alina Combine Pharmaceuticals (Pvt.) Limited
e-posta: trexim@citechco.net
Jayson Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan şirket, eczacılık
ürünleri üretimi için hammaddeler ithal etmek istiyor.

208, Amber Estate, Block 7 & 8, Shahrah-e-Faisal, Karachi.
Pakistan
TEL: ++92 (21) 4538929

BULGARiSTAN
FAKS:++92 (21) 4546716
200800370
e-posta: export@alinacombine.com
FİRMA ADI: SIKRA
Bulgaria, Gabrovo, Blv. “Treti mart” 9
TEL: ++359 (87) 8734584
FAKS:++359 (6) 6820669
e-posta: sikra@abv.bg
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.
iRLANDA

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
e-posta: multnk@hotmail.com
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.

200800337
FİRMA ADI: EKIN UTKAN IMPORT AND EXPORT
TEL: ++353 (87) 2293826
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Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

e-posta: sanja.lagarija@gmail.com

SURiYE

Bosna Hersek’teki zinciri olan bir alışveriş merkezi için çok
yüklü miktarda cam, seramik, porselen vb. maddelerden
yapılmış eşyalar (zücaciye), ahşap ve çelik sofra ve mutfak
eşyaları, hediyelik eşyalar ve dekoratif koleksiyon ürünleri ile
halı ve mobilya alınacağı bildirilmiştir. Dil sorunu yüzünden,
söz konusu şirketle iletişim, T.C. Ziraat Bankası Bosna
Şubesi Bireysel Bankacılık Departmanı Müdürü Sn. Elvedin
Lagarija tarafından sağlanacaktır.

200800363
FİRMA ADI: Al-Matin For Trading & Industry
Jober area , Quatena lake road Homs,P.O.Box: 1191 Homs,
Jober Syria
TEL: ++963 (31) 2133092
FAKS:++963 (31) 2133091

TÜRKMENiSTAN

e-posta: marketing@almatin.com

200800347

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

FİRMA ADI: TÜRKMENİSTANYN SENAGATÇYLAR
TELEKEÇILER EDARASY

TÜRKMENiSTAN

TEL: ++993 (12) 353672

200800348

FAKS:++993 (12) 391566

FİRMA ADI: TÜRKMENİSTANYN SENAGATÇYLAR
TELEKEÇILER EDARASY

e-posta: hmrt@mail.ru

TEL: ++993 (12) 353672
FAKS:++993 (12) 391566

Türkmenistan Özel Sanayiciler ve Girişimciler Birliği,
üyelerinin yapı elemanları (vitrifiye elemanları: klozet, küvet,
lavabo, vb.) ürün gruplarında distribütörlük ilişkisi
kurabilecekleri Türkiye'den ilgilenecek üretici ve dağıtıcı
firmalarla işbirliği imkanları arıyor.

e-posta: hmrt@mail.ru
Türkmenistan Özel Sanayiciler ve Girişimciler Birliği,
üyelerinin oto lastikleri ürün gruplarında distribütörlük ilişkisi
kurabilecekleri Türkiye'den ilgilenecek üretici ve dağıtıcı
firmalarla işbirliği imkanları arıyor.
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Mart 2008'de
Türkmenistan'da özel sektörün geliştirilmesi yönündeki
Türkmenistan Devlet Başkanının direktifi ve devlet
desteğinde kurulan, münhasıran özel sektör girişimcilerini
çatısı altında toplayan, alanında tüzel kişiliği haiz ilk ve tek
ilgi grubunu oluşturmaktadır. Birliğin hâlihazırda şahıs
işletme ve girişimcilerinden oluşan 600 civarında üyesi
bulunmaktadır.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Mart 2008'de
Türkmenistan'da özel sektörün geliştirilmesi yönündeki
Türkmenistan Devlet Başkanının direktifi ve devlet
desteğinde kurulan, münhasıran özel sektör girişimcilerini
çatısı altında toplayan, alanında tüzel kişiliği haiz ilk ve tek
ilgi grubunu oluşturmaktadır. Birliğin hâlihazırda şahıs
işletme ve girişimcilerinden oluşan 600 civarında üyesi
bulunmaktadır.

Ana metaller ve ilgili ürünler
GÜNEY AFRiKA
200800342

Metalik olmayan diğer ürünler

FİRMA ADI: SIGMA INTERNATIONAL

BOSNA HERSEK

Suite 521, Overport City Durban,South Africa

200800366

TEL: ++27 (31) 2072418

FİRMA ADI: Turkish Ziraat Bank Bosnia dd

FAKS:++27 (31) 2072417

Dzenetica Cikma 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina

e-posta: candice@sigmaintl.co.za

TEL: ++387 (61) 187013

Liman şehri Durban’da yerleşik olan danışmanlık şirketi, çelik
endüstrisinde faaliyet gösteren bir müşterisinin aşağıda
özellikleri ve miktarı verilen hammadde ihtiyacı için
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Türkiye’deki çelik üreticileri/tedarikçileriyle temas kurmak
istiyor:

PAKiSTAN
200800373

Çatı kaplama için sert Z100 Galvanizli Rulo Sac
FİRMA ADI: TRADCOM International
762mm x 0.27mm – 250 ton
İslamabad
914mm x 0.30mm – 250 ton
e-posta: tradcom.international@gmail.com
914mm x 0.50mm – 250 tom
Sıcak çekme rulo - SAE 1008

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

1225 x 1.50mm – 128 ton
TÜRKMENiSTAN
1225 x 1.90mm – 128 ton
200800346
Soğuk çekme rulo çeşitleri
1225 x 0.50mm / 0.60mm/ 0.80mm / 1.00mm / 1.20mm –
128 ton

FİRMA ADI: TÜRKMENİSTANYN SENAGATÇYLAR
TELEKEÇILER EDARASY
TEL: ++993 (12) 353672

Sıcak çekme Pencere profil/elemanları
FAKS:++993 (12) 391566
F7 - 40 ton
e-posta: hmrt@mail.ru
T6 - 40 ton
T13 - 40 ton
F4B - 40 ton
Durban’a teslim şeklinin tercih edileceği bildirilmiştir.

Mamul ürün ve malzemeler
BOSNA HERSEK
200800367

Türkmenistan Özel Sanayiciler ve Girişimciler Birliği,
üyelerinin yapı elemanları (tesisat elemanları: vana, boru)
ürün gruplarında distribütörlük ilişkisi kurabilecekleri
Türkiye'den ilgilenecek üretici ve dağıtıcı firmalarla işbirliği
imkanları arıyor.
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Mart 2008'de
Türkmenistan'da özel sektörün geliştirilmesi yönündeki
Türkmenistan Devlet Başkanının direktifi ve devlet
desteğinde kurulan, münhasıran özel sektör girişimcilerini
çatısı altında toplayan, alanında tüzel kişiliği haiz ilk ve tek
ilgi grubunu oluşturmaktadır. Birliğin hâlihazırda şahıs
işletme ve girişimcilerinden oluşan 600 civarında üyesi
bulunmaktadır.

FİRMA ADI: Turkish Ziraat Bank Bosnia dd
Dzenetica Cikma 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
TEL: ++387 (61) 187013
e-posta: sanja.lagarija@gmail.com
Bosna Hersek’teki zinciri olan bir alışveriş merkezi için çok
yüklü miktarda cam, seramik, porselen vb. maddelerden
yapılmış eşyalar (zücaciye), ahşap ve çelik sofra ve mutfak
eşyaları, hediyelik eşyalar ve dekoratif koleksiyon ürünleri ile
halı ve mobilya alınacağı bildirilmiştir. Dil sorunu yüzünden,
söz konusu şirketle iletişim, T.C. Ziraat Bankası Bosna
Şubesi Bireysel Bankacılık Departmanı Müdürü Sn. Elvedin
Lagarija tarafından sağlanacaktır.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
HiNDiSTAN
200800372
FİRMA ADI: Prime Corporation
TEL: ++91 (79) 26441023
FAKS:++91 (79) 26640975
e-posta: sales@prime-corp.net
Hava kompresörü ve parçaları üreticisi, ithalatçısı ve
ihracatçısı olan firma, muhtelif markaların yedek parçalarıyla
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da ilgilendiklerini ve bu ürünlerini satmak istediklerini
bildiriyor.
MISIR

Türkmenistan Özel Sanayiciler ve Girişimciler Birliği,
üyelerinin elektrikli ve gazlı mutfak cihazları (fırın, buzdolabı,
vb.) ürün gruplarında distribütörlük ilişkisi kurabilecekleri
Türkiye'den ilgilenecek üretici ve dağıtıcı firmalarla işbirliği
imkanları arıyor.

200800360
FİRMA ADI: CHEMA INDUSTRIES
303 Horriya Avenue, Sporting, Alexandria, Egypt
TEL: ++20 (3) 424 13 13
FAKS:++20 (3) 429 21 20

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Mart 2008'de
Türkmenistan'da özel sektörün geliştirilmesi yönündeki
Türkmenistan Devlet Başkanının direktifi ve devlet
desteğinde kurulan, münhasıran özel sektör girişimcilerini
çatısı altında toplayan, alanında tüzel kişiliği haiz ilk ve tek
ilgi grubunu oluşturmaktadır. Birliğin hâlihazırda şahıs
işletme ve girişimcilerinden oluşan 600 civarında üyesi
bulunmaktadır.

e-posta: info@chema.com.eg
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.
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.
TÜRKMENiSTAN
200800345
FİRMA ADI: TÜRKMENİSTANYN SENAGATÇYLAR
TELEKEÇILER EDARASY
TEL: ++993 (12) 353672
FAKS:++993 (12) 391566
e-posta: hmrt@mail.ru

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
TÜRKiYE
200800354
FİRMA ADI: İNOVASYON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
Sırameşeler Mah. Aydın Sokak No: 18/A BURSA
TEL: ++90 (224) 2331744
FAKS:++90 (224) 2331744
e-posta: ekoturka@hotmail.com
Evler ve ticari işletmeler için bireysel ve endüstriyel alanda
kullanılmakta olan elektrik motorları ve aydınlatma
sistemlerinde ve dikiş makinelerinde sabit devir ve sabit
moment ile çalışmakta olan 1 ve 3 fazlı asenkron indüksiyon
motorlu uygulamalarda, soğutma dolabı vs. gibi cihazlarda,
plc metal balast ile çalışan kompakt flüoresan
aydınlatmalarında %25 ortalamasında aktif %50
ortalamasında reaktif ve kapasitif enerji tasarrufu sağlayan
şirket, A.Ş. ve Ltd. Şti. vasfında ileri teknoloji ve enerji
verimliliği faaliyetlerinde işbirliği yapmak, yeni girişimlerde
bulunmak isteyen firmalar arıyor.
TÜRKMENiSTAN
200800344
FİRMA ADI: TÜRKMENİSTANYN SENAGATÇYLAR
TELEKEÇILER EDARASY
TEL: ++993 (12) 353672
FAKS:++993 (12) 391566
e-posta: hmrt@mail.ru
Türkmenistan Özel Sanayiciler ve Girişimciler Birliği,
üyelerinin oto ve yükleyici aküleri (tüm güç ve akımlarda)
ürün gruplarında distribütörlük ilişkisi kurabilecekleri
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Türkiye'den ilgilenecek üretici ve dağıtıcı firmalarla işbirliği
imkânları arıyor.
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Mart 2008'de
Türkmenistan'da özel sektörün geliştirilmesi yönündeki
Türkmenistan Devlet Başkanının direktifi ve devlet
desteğinde kurulan, münhasıran özel sektör girişimcilerini
çatısı altında toplayan, alanında tüzel kişiliği haiz ilk ve tek
ilgi grubunu oluşturmaktadır. Birliğin hâlihazırda şahıs
işletme ve girişimcilerinden oluşan 600 civarında üyesi
bulunmaktadır.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
BOSNA HERSEK
200800368
FİRMA ADI: Turkish Ziraat Bank Bosnia dd
Dzenetica Cikma 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
TEL: ++387 (61) 187013

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları

e-posta: sanja.lagarija@gmail.com

Hannoversche Straße 2c D-38448 Wolfsburg Germany

Bosna Hersek’teki zinciri olan bir alışveriş merkezi için çok
yüklü miktarda cam, seramik, porselen vb. maddelerden
yapılmış eşyalar (zücaciye), ahşap ve çelik sofra ve mutfak
eşyaları, hediyelik eşyalar ve dekoratif koleksiyon ürünleri ile
halı ve mobilya alınacağı bildirilmiştir. Dil sorunu yüzünden,
söz konusu şirketle iletişim, T.C. Ziraat Bankası Bosna
Şubesi Bireysel Bankacılık Departmanı Müdürü Sn. Elvedin
Lagarija tarafından sağlanacaktır.

TEL: ++49 (5361) 3034339

HONG KONG

FAKS:++49 (5361) 303419

200700287

e-posta: buelent.erwerle@preventgroup.com

FİRMA ADI: TAI HING INTERNATIONAL (TRADING) LTD.

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.

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

PAKiSTAN

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.

ALMANYA
200800341
FİRMA ADI: Prevent DEV GmbH

200800338

TEL: ++852 (2543) 7191
FAKS:++852 (2815) 2669
e-posta: taihingh@netvigator.com

FİRMA ADI: MASTER MOTOR CORP. LTD.
Plot # D-58 & 59, N.W.I. Zone Qasim, Karachi-Pakistan
TEL: ++92 (21) 4720034
FAKS:++92 (21) 4720035
e-posta: abk@mmcl.com.pk
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.

Onarım, bakım ve montaj hizmetleri
A.B.D.
200800349
FİRMA ADI: Jabil Global Services, Inc.
TEL: ++1 (956) 5330787
FAKS:++1 (956) 5421068
e-posta: Scott_Greer@Jabil.com
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Özellikle elektronik ürünlerin üretimi/onarımı alanlarında
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde faaliyetleri olan
global kuruluş; cep telefonları, bilgisayarlar, dizüstü
bilgisayarlar, ekranlar gibi elektronik ürünlerin onarımı
konusunda uzmanlaşmış ve müşteri ihtiyaçlarına destek
verebilecek Türk şirketleri arıyor.

TÜRKiYE
200600030
FİRMA ADI: HY DANIŞMANLIK
Çukurambar Mahallesi 467. Sokak 5/4 Yasemin Apt.
Çukurambar - ANKARA

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

TEL: ++90 (312) 2857370

BREZiLYA

e-posta: angorahy@hotmail.com

200700586

Uluslararası geçerliliğe sahip sistem kalite güvence
değerlendirme, araştırma ve belgelendirme firması;

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

FAKS:++90 (312) 2858770

-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi,
-ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi,

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

-OHSAS 18001:1999 Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi,

e-posta: vedatmutlu64@mynet.com

-HACCP - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

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.

-CE işareti,

RUSYA

Çukurambar Mahallesi 467. Sokak 5/4 Yasemin Apt.
Çukurambar - ANKARA

200800361
FİRMA ADI: ExpaTek LLC
Ul. Butirskaia 86 B, Moscow 127015 Russia
TEL: ++7 (499) 5021290
FAKS:++7 (499) 5021290
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.

vb alanlarda belgelendirme hizmetleri sunmak istiyor. Firma,
IRCA kayıtlı baş denetçi ve denetçi eğitimleri de
düzenlemektedir. Hasan Yılmaz ile 0(532)614 50 10
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
200600808
FİRMA ADI: HY DANIŞMANLIK

TEL: ++90 (312) 2857370
FAKS:++90 (312) 2858770
e-posta: angorahy@hotmail.com
CE İşaretleme: Uluslararası geçerliliğe sahip sistem kalite
güvence değerlendirme, araştırma ve belgelendirme firması;
98/37/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği, 95/16/EC Asansör
Yönetmeliği, 73/23/EEC LVD-Alçak Gerilim Cihazları,
89/336/EEC EMC-Elektromanyetik uyumluluk, 88/378/EEC
Oyuncak Yönetmeliği, iş eldiveni, iş ayakkabısı, gaz maskesi
ve diğer AB direktiflerinde ürün belgelendirmeye yönelik CE
işaretlemesi temel eğitim, teknik danışmanlık, teknik dosya
hazırlanması, CE markalama projesinin müşteri adına
tamamen yönetilmesi, kullanım kılavuzu desteği, risk analizi,
ürüne özel harmonize standart araştırması, belirlenmesi ve
uygulanması, ürünlerin Avrupa Standartlarına uygun hale
getirilmesi, ürün testleri ve test öncesi ürün ve teknik
dosyanın kontrolü, ön denetim, mekanik ve elektrik
projelendirme danışmanlığı hizmetlerini sunduğunu bildiriyor.
Hasan Yılmaz ile 0(532)614 50 10 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.
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