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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
iTALYA
200800272
FİRMA ADI: COMMERCIALE NOGARA SRL
TEL: ++39 (33) 13952487
e-posta: giuseppe.nogara08@libero.it
Firma, 50 kg.lık paketler içerisinde 20.000 ton mercimek
satın almak istediğini bildiriyor.
MISIR
200800273
FİRMA ADI: El Welely Group
73, El Horeya Avenue, Delta Bldg Alexandria / Egypt
TEL: ++20 (3) 3904656
FAKS:++20 (3) 3904655
e-posta: welely@elwelely.com.eg; mwelely@hotmail.com

Pirinç ve başlıca tarım ürünleri ihracatı yapan firma, bu
ürünleri Türkiye'ye satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma
yetkilisi ile +0100003079 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.
UKRAYNA
200800266
FİRMA ADI: ATLANTİK GIDA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ
İnebey Mah. Küçüklanga Cad. Bilir İş Merkezi No:18/61
Fatih / İSTANBUL
TEL: ++90 (212) 6324121
FAKS:++90 (212) 6324122
e-posta: atlantikltd@gmail.com
Merkezi Ukrayna'da olan ve Türkiye'de LİZA markalı
ürünleriyle bilinen Ukrayna-Türk ortaklı gıda firması,
Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticileri ve fabrika
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sahipleriyle irtibat kurarak işbirliği yapmak istediklerini
bildiriyor.

Gıda maddeleri ve içecekler
HiNDiSTAN
200800278
FİRMA ADI: Natureland Organic Foods
TEL: ++91 (94) 13377711
e-posta: info@naturelandorganics.com
Organik gıda ürünleri ihracatçısı olan firma, bu ürünleri
Türkiye'de satmak istediğini bildiriyor.
KUVEYT
200800240
FİRMA ADI: M.H. Alshaya Co. W.L.L.
TEL: ++965 ( 224) 36 16
e-posta: ceyda@alshaya.com
Kuveyt'te Türk dondurmacısı açmayı planlayan firma, bunun
için salep almak istiyor.
NiJERYA
200800265
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar Adua Way 105 GarkiAbuja/Nijerya
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.
TÜRKiYE
200800207
FİRMA ADI: 3A GRUP İTHALAT, İHRACAT, SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
467. Sokak No:5/4 (Arjantin İ.Ö.Okulu Bitişiği) Çukurambar /
Ankara ANKARA
TEL: ++90 (312) 285 73 70
FAKS:++90 (312) 285 87 70
e-posta: info@meyvecipsi.com
İthalatçı firma; katkı maddesi, koruyucu madde, şeker ve yağ
içermeyen, % 100 doğal, sağlıklı, lezzetli ve gevrek ELMA
CİPSLERİ için iller bazında dağıtım ve pazarlama
yapabilecek firmalar / bayiler arıyor. Dağıtım ve pazarlama
konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti firmalarının da
başvurabilecekleri bildirilmiştir. Firma yetkilisi ile 0 (532) 614
50 10 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
ALMANYA
200800274
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

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.
BANGLADEŞ
200800259
FİRMA ADI: Mascot Global Trade
4/2, Block-C, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh
TEL: ++88 (2) 01715524324
e-posta: nasireddin.ghani@gmail.com
Ham jüt lif (uzun) ve jüt ipi ihracatı yapan firma, (Beyaz &
Tossa yığını, jüt ipi/ CB sicimleri, çuval bezi, kendir bezi,
CRM, CRT ve CRX kalitesinde) jütle bağlaşık her türlü
madde ve ham jüt satmak üzere Türk ithalatçı, alıcı ve jüt
halı-kilim-çuval-giysi üreticileriyle temas kurmak istediğini
bildiriyor.
HiNDiSTAN
200800282
FİRMA ADI: AGRAWAL INDOTEX LTD.
406, Balarama, Bandra Kurla Complex, Near Sales Tax,
Bandra (East) Mumbai 400051 India
TEL: ++91 (22) 66779944
FAKS:++91 (22) 66683013
e-posta: expimpsyndicate@mtnl.net.in
Pamuk ve viskoz üretimi ve ihracatı konusunda uzman olan
firma, aşağıda belirtilen şekillerde bu ürünlerini satmak
istediğini bildiriyor: 1- 6X40 FCL of NE30/1 100% cotton
combed autoconed waxed SIRO cleared yarn ideal for
knitting at an indicative price of USD 2,85 P/kg FOB Indian
ports against atsight L/c. 2- 6X40 FCL of NE16/2 100%
viscose (Rayon) warp yarn ideal for weaving at an indicative
price of USD 3,55 P/kg FOB Indian ports against atsight L/c.
3- 2X40 FCL of NE60/1 100% polyester weft yarn ideal for
use on any high speed air/water jet looms at an indicative
price of USD 3,30 P/kg FOB Indian ports against atsight L/c.
MISIR
200800257
FİRMA ADI: MODERN INDUSTRY AND TRADING CO.
(TEXMATIC)
TEL: ++20 (3) 3580042
FAKS:++20 (3) 0582519
e-posta: texmatic_co@yahoo.com
Firma, pamuk ipliği, makineleri temizlemek için kullanılan
pamuk ipliği artıkları, pamuklu kumaş, tişört, halı, havlu vb.
ürünleri satmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +20 10
5600111 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
Söz konusu talep, İstanbul Mısır Ticaret Müsteşarlığı
tarafından iletilmiştir.
PAKiSTAN
200800250
FİRMA ADI: AHMED TRADE INTERNATIONAL
Address: G-30, Ground Floor, Defence View, Phase II
(Korangi Industrial Area Road) Karachi-Pakistan
e-posta: ahmedtrade233@hotmail.com
Umre ve Hac için çeşitli ihram havluları ve diğer ilgili
ürünlerin üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

2

Elbise ve ayakkabı
ALMANYA
200800275
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
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.
MISIR
200800253
FİRMA ADI: Green Plaza Business Center
TEL: ++20 (3) 4250667
FAKS:++20 (3) 4250670
Giyim eşyası imalatçısı olan firma (özellikle erkek gömlek ve
erkek tişört) söz konusu ürünlerle ilgili olarak Türk firmalarla
temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, İstanbul
Mısır Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma ile +2
01 030 90 903- +2 01 239 29 772 numaralı cep
telefonlarından da temas kurulabilir.
PAKiSTAN
200800271
FİRMA ADI: Gul Ahmed Textile Mills Ltd.
HT-4/B Landhi Industrial Area Karachi 75120 Pakistan
TEL: ++92 (111) 486486
FAKS:++92 (21) 5017565
e-posta: gulahmed@gulahmed.com
Firma, Pakistan'a özel şal, atkı ve erkek, kadın ve çocuklar
için yün süveter ve hırka gibi kışlık giyecek üretici ve
tedarikçileri ile kaliteli kadın çantası, ayakkabı ve terlik
üreticileriyle temas kurmak istediğini bildiriyor.

Petrol ürünleri ve yakıtlar
MISIR
200800199
FİRMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor )
22 Badiye Street , Masr el Jadida – cairo- Egypt
TEL: ++20 ( 2) 2 414 29 45
e-posta: hnour@midor.com.eg
Botagaz, benzin, kibrit, uçak yakıtı ve solar üzerine çalışan
firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarıyla beraber
çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Mısır Ticaret
Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +20 12
7328 717 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
200800267
FİRMA ADI: Gas Service co.
e-posta: gas.service@gmail.com
Firma, endüstride, otomotiv ve deniz taşıtlarında kullanılan
madeni yağlar (industrial, automotive and marine oil) ithal
etmek istediğini bildiriyor.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
A.B.D.
200800223
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar, 06640,ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
ABD, Rusya ve İsrail patentli nano teknolojik hazır ürünlerin
Türkiye temsilciliğini yürüten firma, ithal edeceği yeni nesil
ileri teknoloji cilt bakım ürünlerini (dermo kozmetik) Türkiye
pazarına sunmak için tanıtım, dağıtım ve satışını yapacak iş
ortağı aramaktadır.
Firma, insanoğlu tarafından üretilmiş kimyasal ilaçların
yerine, biyolojik bilgi transferinin onarılması yoluyla
organizmanın fonksiyonel dengesinin ve kendini iyileştirme
işlemlerinin (self-healing processes) arttırılmasının mümkün
olduğunu belirtmektedir. Ürün, insan vücudunda var olan
maddeleri (ingredients) temin ederek vücuda yardımcı
olmaktadır. Firma, insanlar için yapılabilecek en iyi şey biraz
da olsa ama gerçek olarak yaşlanma sürecini yavaşlatmak
olduğunu vurgulamaktadır.
Firma, bayanlar ve erkekler için geliştirilmiş ürünlerinin
sadece erken yaşlanmayı önlemediğini, aynı zamanda akne
(sivilce) ve akne izlerine, yağlı ve kuru ciltlere karşı etkili, cilt
elastikiyetini sağlamaya yardımcı olduğunu, oksijen
kullanımını arttırarak daha sağlıklı ve genç görünen cildi
ortaya çıkardığını ifade etmektedir.
Firma, cilt bakım ürünleri teknoloji serilerinin, onarma etkileri
ile insan vücudunda doğal olarak mevcut olan kendini
iyileştirme işlemlerini (self-healing processes) aktif hale
getirebilen ilk ve tek nano esaslı cilt bakım sistemi olduğunu
ve bunun nano parçalara değil, daha sofistike, daha gelişmiş
ve insan vücudu için daha natürel yaklaşıma dayandığını
söylemektedir. Firma bu yaklaşımı, nano (10-9; bir gramın
milyarda biri) ve pico (10-12; bir gramın trilyonda biri)
boyutlarda – İnsan hücrelerinin normal fonksiyonu için tam
olarak gerekli oranda biyolojik olarak aktif olan maddelerin
kullanılmasına dayalı olması şeklinde açıklamaktadır.
Bir başka deyişle firma dışarıdan hiçbir etkene ihtiyaç
duymaksızın insan vücudunda zaten var olan inaktif hücreleri
aktive etmek suretiyle ve ayrıca her bir insan için ayrı üretilen
tamamen kişiye özel ürün geliştirme teknolojisine sahip ABD
patentli dünyadaki ilk ve tek dermo kozmetik cilt-bakım
ürünlerine sahip olduğunu ifade etmektedir.
ALMANYA
200800251
FİRMA ADI: MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (210) 733355
e-posta: info@modus-handelsagentur.com
Firma, sürtünmeden dolayı ısınan ve aşınan metal yüzeylerin
düzgün hale getirilmesinde kullanılmak için üretilen ve
metallsilikat tabanlı bir nanoteknoloji ürününü satmak üzere
Türkiye genelinde bölge bayilikleri aradıklarını bildiriyor. Söz
konusu ürün; kompresörler, makineler, patlamalı motorlar,
bilyeli yuvalar, bağlantılar vb. iki metalin birbiri ile buluştuğu,
temas ettiği, sürtündüğü her yerde kullanılabilmektedir.
iNGiLTERE
200800270
FİRMA ADI: Fenco Aldridge (Barton) Limited
Willen Works Willen Road Newport Pagnell Bucks MK16
0DG United Kingdom
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TEL: ++44 (1908) 614646
FAKS:++44 (1908) 210482
e-posta: fab@fenco.co.uk
Pres döküm mamulleri ticareti ile uğraşan firma, Türkiye'de
basınçlı pres dökümde yağlayıcı olarak kullanılan
[polyethylene wax bead for use as a plunger (piston)
lubricant in the pressure diecasting industry] üreten firmalarla
temas kurmak istediğini bildiriyor.

Ana metaller ve ilgili ürünler
GÜNEY AFRiKA
200800234
FİRMA ADI: NIMAG GROUP OF COMPANIES
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 785 45 00
FAKS:++27 (11) 803 83 23
e-posta: nimag@global.co.za
Firma, her türlü temel alaşımlar (demir silikon magnezyum,
paslanmaz çelik güçlendirme telleri) satmak istediğini
bildiriyor.
HiNDiSTAN
200800281
FİRMA ADI: Hasan Alanyalı
e-posta: alanyalihasan_8@yahoo.com
Firma, Hindistan'a ihraç edilmek üzere çelik hurdası, bakır
hurdası ve alüminyum hurdası konusunda işbirliği
yapabileceği kuruluşlarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
MISIR
200800255
FİRMA ADI: N.A.G.I.T.A
26 youlyouz street No: 15 Box : 753 – Cairo- Egypt
TEL: ++20 (25) 78 75 00
FAKS:++20 (25) 779 377
Demir ithalatçısı olan firma, 1- ST37.düz bobin: Ø8 mm: 10%
2- 12 metre ST60/52 biçimsiz çelik inşaat çubuğu: Ø10 mm:
35% Ø12 mm: 25% Ø16 mm 25% Ø18 mm 5%, ayrıca gemi
yapımında kullanmak üzere toplam 10.000 ton demir almak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, İstanbul Mısır Ticaret
Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir.

Mamul ürün ve malzemeler
ALMANYA
200800268
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
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.
MOĞOLİSTAN
200800279
FİRMA ADI: SKY LAKE LLC
Mongolia, Ulaanbaatar- 34/210235
TEL: ++976 (11) 325901
e-posta: boldbaatarl@yahoo.com

İnşaat alanında uzman olan firma, Moğolistan'da inşaat
firmalarına satmak üzere yüksek kalitede hazır beton
üretmek amacıyla fabrika kurmak üzere ortak arıyor. Konuyla
ilgili detayların ilgili taraflarla görüşüleceği belirtiliyor. Söz
konusu talep, Ulan Bator Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.
Firma yetkilisi ile +976 96658393 numaralı cep telefonundan
da temas kurulabilir.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800269
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
Deprem güvenlik teknolojisi tasarlayan firma, patentli bu
teknolojiyi Türkiye`de pazarlamak ve Türkiye’de deprem
güvenlik alanında kurmak istediği şirkete ortak aradığını
bildiriyor. Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların, 24944
referans kodunu belirterek Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odasına başvurmaları istenmektedir.
BANGLADEŞ
200800280
FİRMA ADI: JUTE EXPO TRADING LTD.
Amin Court (5th Floor) 62-63, Motijheel C/A G.P.O. Box No.
4216 Dhaka-1000 Bangladesh
TEL: ++880 (2) 9564948
FAKS:++880 (2) 9553175
e-posta: juteexpo@juteexpo-ltd.com
Jüt ihracatçısı olan firma, jüt fabrikalarında kullanılan ikinci el
makineler almak istediğini bildiriyor.
HiNDiSTAN
200800283
FİRMA ADI: Prime Corporation
TEL: ++91 (79) 26441023
FAKS:++91 (79) 26640975
e-posta: sales@prime-corp.net
Hava kompresörleri ve bunların parçalarının satıcısı, üreticisi
ve ithalatçısı olan firma, bu ürünlerin cazip fiyatlarla satışını
ve adrese teslimini yaptığını bildiriyor.
iTALYA
200800286
FİRMA ADI: Daldoss Elevetronic SpA
Via Dos De La Roda 18 38057 Pergine Trento Italy
TEL: ++39 (0461) 518611
FAKS:++39 (0461) 518654
e-posta: caterina.daldoss@daldoss.com
12 kilogramdan 1500 kilograma kadar eşya ve 180
kilogramdan 630 kilograma kadar insan asansörleri üreten
ve ihraç eden firma, asansörlerini Türkiye'ye de satmak
istediğini bildiriyor.
MISIR
200800256
FİRMA ADI: Rainbow Company
368 Horriya St, Sidi Jaber / Alexandriya - Egypt
TEL: ++20 (12) 7219898
FAKS:++20 (354) 64947
e-posta: rainbow_exp@hotmail.com
Endüstriyel mutfak ürünleri üzerine çalışan firma,
Türkiye'deki ihracatçı firmalardan yemek ısıtma cihazları
(sterno) üzerine çalışan firmalarla temas kurmak istediğini
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bildiriyor. Söz konusu talep, İstanbul Mısır Ticaret
Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir.
NiJERYA
200800262
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar Adua Way 105 GarkiAbuja/Nijerya
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.
PORTEKiZ
200800258
FİRMA ADI: MoldAzemeis
Teamonde – Carregosa 3720-033 Carregosa PORTUGAL
TEL: ++351 (256) 387649
FAKS:++351 (256) 387676
e-posta: moldazemeis@gmail.com
Özellikle hava taşıtları ve arabalar için endüstriyel kalıp
imalatı yapan firma, bu sektörde faaliyet gösteren Türk
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
ALMANYA
200800276
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
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.
iTALYA
200800247
FİRMA ADI: Holzhof srl
Via Rupe, 33, 38017 Mezzolombardo - TN / ITALY
TEL: ++39 (0461) 601501
FAKS:++39 (0461) 604013
e-posta: Sabrina@holzhof.com
Ahşap, polietilen, alüminyum, çelik vb. malzemelerden çocuk
bahçesi ekipmanları ve sokak mobilyaları imal eden firma,
mamullerini Türkiye'ye de satmak istediğini bildiriyor.

NiJERYA
200800261
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar\
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya\'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya\'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.

Toplanmış ve arıtılmış su ve su dağıtımı
NiJERYA
200800263
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar Adua Way 105 GarkiAbuja/Nijerya
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.

İnşaat işleri
ALMANYA
200800254
FİRMA ADI: BILKA Bauservice e.K.
Tullastr.67 D-79108 Freiburg Deutschland
TEL: ++49 (761) 5562242
FAKS:++49 (761) 5573179
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.
NiJERYA
200800260
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar'Adua Way 105 GarkiAbuja/Nijerya
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
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nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri
iNGiLTERE
200800249
FİRMA ADI: GARY Ltd.
109 NEW BRIDGE STREET LONDON, EC4V 6DB
ENGLAND
e-posta: garylimited@yahoo.com
Seyahat danışmanlığı yapan firma; 1-Dünya çapında tur
organizasyonları, trekking (dağ yürüyüşü ) organizasyonları,
otel rezervasyonları vb. yapabilen, 2-Türkiye’ye gelecek
turistlerin sağlık sigortası ve vize işlemlerini ayarlayabilen, 3Yurtiçi ve yurtdışı bilet işlerini yürütebilen, 4- PTA bileti,
elektronik ve mailing biletleri düzenleyebilen, 5-Visa,
Mastercard gibi kredi kartı ödemelerini kabul edebilen Türk
firmalarıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
RUSYA
200800277
FİRMA ADI: City Tourist Office, CJSC
TEL: ++7 (495) 9602190/119
FAKS:++7 (495) 9602191
e-posta: turkey@travelmoscow.ru
Moskova’da 5*, 4* ve 3* yıldızlı otellerde ve Rusya’nın tüm
şehirlerinde konaklama hizmeti veren firma, Rusya’da tüm iş
ve kültür gezileri (transfer, konaklama, uçak-tren-gemi
biletleri v.s.), organize ettiklerini bildiriyor. Ayrıca iş adamları
ve kurumsal şirketler için genel toplantı, bayı toplantısı,
eğitim, konferans, forum v.s. organize edildiğini de bildiriyor.
Firmanın yazışma dilleri: Türkçe, Rusça ve İngilizcedir.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
ALMANYA
200800252
FİRMA ADI: PROTECTA
Bahnhofplatz 8, 82319 Starnberg, Germany
TEL: ++49 (81) 51449855
FAKS:++49 (81) 51449840
e-posta: info@protecta.org
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.
BREZiLYA
200700586
FİRMA 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 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.
ÇiN
200800284
FİRMA ADI: Beijing Party- A information Co.Ltd.
R712 Tower C, Waimao AnzhenBuilding, Beisanhuan Road,
Chaoyang District Beijing, PRC 100013
TEL: ++86 (10) 84270632
FAKS:++86 (10) 84270410
e-posta: jf@jiafangzx.com
Firma, Çin ile ticaret ve/veya işbirliği yapmak isteyenlere;
pazar araştırması, ürün tanıtımı, bayi, acente, ortak
araştırması ve seçimi, Çin'de uluslararası ihale
organizasyonu ve hukuk gibi birçok konuda danışmanlık
hizmeti verdiğini bildiriyor.
HOLLANDA
200701353
FİRMA ADI: RGIA International Legal & Tax Services
Teylershofjestraat 4 Zwart, 2011 JK Haarlem, Netherlands
TEL: ++31 (23) 8440920
FAKS:++31 (23) 8440920
e-posta: i.agarmis@rgia.nl
Merkezi Amsterdam'da olup, Benelüks ülkeleri (Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg), Almanya, orta ve doğu Avrupa
ülkeleri, Ortadoğu, Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki
müşterilerinin ihtiyaç duydukları hukuk ve vergi danışmanlığı
hizmetleri sunan uluslararası hukuk ve vergi danışmanlığı
firması, Türk müşterilerine de hukuk ve vergi danışmanlığı
hizmetleri sunmak istiyor.
POLONYA
200800285
FİRMA ADI: EuConn Sp. z o.o.
Pl. Kolegiacki 2/1 61 - 841 Poznan Poland
TEL: ++48 (501) 788833
e-posta: piotr.zeromski@euconn.com
Firma, kurduğu "EuConn.com" adlı ticaret ve işbirliği portalı
vasıtasıyla Polonya ile ticaret yapmak isteyen firmalara
hizmet vermek istediğini bildiriyor.

Petrol ve gaz endüstrisi ile ilgili hizmetler
NiJERYA
200800264
FİRMA ADI: Prefab Tech. Ltd.
Setraco Building, Shehu Yar Adua Way 105 GarkiAbuja/Nijerya
TEL: ++234 (9) 222 59 01-6
FAKS:++234 (9) 222 59 07
e-posta: prefabtech@gmail.com
Müteahhitlik yapan firma, 1-Türk şirketleri tarafından
Abuja/Nijerya'da anahtar teslim yöntemiyle kurulacak bir
mobilya fabrikası, 2- Türk şirketleri ile ortak olarak Nijerya'da
klima ve soğutma sistemleri fabrikası kurulması, 3- Türk
şirketleri ile kaynak suyu çıkartılması ve yerleşim bölgelerine
nakli, 4- Boru hatları inşaası, LPG, petrol ve benzeri
yakıtların nakli, depolaması ve tanklara doldurulması, 5-Gıda
sektöründe Türk şirketlerinden bayilik alınması konularında
işbirliği yapmak üzere Türk firmalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Abuja Büyükelçiliği
tarafından iletilmiştir.
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