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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.
tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.

TOBB,

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
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ

Firma, özellikle "valencia late" ve "mandora" tipi olmak üzere
narenciye ürünleri ihraç etmek istediğini bildiriyor. ġevki
Meteci ile +90 533 866 77 69 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

200800471
MAKEDONYA CUMHURiYETi
FĠRMA ADI: LEGNAR IMPORT- EXPORT LTD FRUIT
VEGETABLE PACKERS & EXPORTERS

200800417

Kalkanlı yolu- Güzelyurt North Cyprus

FĠRMA ADI: ARTEKS GLAM d.o.o.e.l.

TEL: ++90 (392) 7143494

Gorgi Pophristov 6/6 -13

FAKS:++90 (392) 7141630

TEL: ++389 (70) 220234

e-posta: legnarltd@yahoo.com

FAKS:++389 (92) 2634074
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e-posta: edzeladin@hotmail.com

200800443

Taze domates ve sebze üreticisi olan firma, bu ürünlerini
satmak istediklerini bildiriyor.

FĠRMA ADI: A. Filia. A.ġ.
67100 XANTĠ- GREECE

MOLDOVA
TEL: ++30 (694) 4980269
200800411
FAKS:++30 (253) 4031307
FĠRMA ADI: AMETIS-COM
e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com
Moldova ġehir Komrat Sokak Vinnika 44
TEL: ++373 (298) 27878
FAKS:++373 (298) 27879

Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, organik
gübre almak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30
695 620 99 83 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

e-posta: viktor_konstanti@mail.ru
Firma, Türkiye'den kiraz ağacı fidanları almak ve kiraz
yetiĢtirilmesi konusunda iĢbirliği yapabileceği firmalar ile
temas kurmak istiyor.

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler

TÜRKMENiSTAN
IRAK
200800455
200800478
FĠRMA ADI: H & M

FĠRMA ADI: AL-Beyati Mermer

BahryHazar st. No:17 Türkmenbasy/Türkmenistan
Al Cevsek Mahallesi Mousul- Iraq
TEL: ++993 (243) 24919
TEL: ++964 (770) 1607349
FAKS:++993 (243) 24919
e-posta: dr_ebrahimarafat@yahoo.com
e-posta: annamuhammedow@gmail.com
Lokanta ve eğlence sektöründe iĢletmecilik yapan firma kuru
bakliyat almak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile
+993 66 30 64 67 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Mermer ocağı iĢletmecisi olan firma, Türkiye'den mermer
almak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +90 534
698 03 07 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

YUNANiSTAN

MISIR

200800442

200800501

FĠRMA ADI: A. Filia. A.ġ.

FĠRMA ADI: Sunny Marble

67100 XANTĠ- GREECE

TEL: ++20 (2) 24321142

TEL: ++30 (694) 4980269

FAKS:++20 (2) 24321142

FAKS:++30 (253) 4031307

e-posta: amer@sunny-marble.com

e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com

Doğal taĢ, mermer ve granit konusunda uzman olan firma,
Türkiye pazarına girerek bu sektördeki Türk firmalarla iĢbirliği
yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
Mısır Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu Ticaret Ofisi
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +20 12 500 92
52 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, organik
gübre satmak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30
695 620 99 83 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
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Gıda maddeleri ve içecekler

KAZAKiSTAN

GÜNEY AFRiKA

200800434

200800488

FĠRMA ADI: ALEM-CENTER LTD.

FĠRMA ADI: CLEAN n RIM CC

94 Abaya ave. Astana

Cape Town, South Africa

TEL: ++7 ( 701) 7553603

TEL: ++27 (76) 462 2373

FAKS:++7 (7172) 20 47 02

e-posta: smtcha021@gmail.com

e-posta: alem-center@mail.ru

Firma, ayçiçeği yağı satmak istediğini bildiriyor.

FĠRMA ADI: TAKELA IMPORTS & EXPORTS CC

Firma, Kazakistan'da baĢkent Astana’da çok yeni olan fast
food sektörüne girmek için ortaklık anlaĢması yapabileceği
Ģirketlerle görüĢmek istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi
ile +7 701 755 36 03 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Johannesburg, South Africa

KIRGIZiSTAN

TEL: ++27 (11) 985 5084

200800404

FAKS:++27 (11) 985 5085

FĠRMA ADI: Ermek OMURALIEV - Business Development
Consulting

200800490

e-posta: mpumi.sodladla@gmail.com
TEL: ++996 (555) 477799
Firma, gıda ürünleri almak istediğini bildiriyor.
e-posta: bdc@ktnet.kg
200800491
FĠRMA ADI: TAKELA IMPORTS & EXPORTS CC
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 985 5084
FAKS:++27 (11) 985 5085

Kırgızistan’da yerleĢik iĢ geliĢtirme danıĢmanlığı 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 Ģunlardır:

e-posta: mpumi.sodladla@gmail.com
Firma, gıda ürünleri satmak istediğini bildiriyor.
IRAK
200800481
FĠRMA ADI: AL-Beyati Mermer
Al Cevsek Mahallesi Mosul- Iraq
TEL: ++964 (770) 1607349
e-posta: dr_ebrahimarafat@yahoo.com
Firma, Türkiye'den zeytinyağı almak istediğini bildiriyor.
Ayrıca firma yetkilisi ile +90 534 698 03 07 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Ġçerdiği doğal antioksidanlarla metabolizmayı güçlendiren,
kilo vermeyi kolaylaĢtıran, kalp ve dolaĢım sistemi ve
sindirim sistemi ile ilgili problemlere iyi gelen “TAN” adlı
mayalanmıĢ sütlü içecek,
Arpa, mısır, tahıl, akdarı, yerfıstığı, ayran ve artezyen
suyundan üretilen, B1, B2, C1 vitaminleri ve PP içeren,
bağıĢıklık sistemini güçlendiren, sindirim sisteminin
çalıĢmasını olumlu etkileyen, canlandırıcı “AK-DAN” adlı
içecek,
Arpa, mısır, tahıl, akdarı, yerfıstığı ve artezyen suyundan
üretilen, B1, B2, C1 vitaminleri ve PP içeren, insana enerji
verip canlandıran “ARSHAN” adlı alkolsüz içecek,
ve baĢta votka olmak üzere çeĢitli alkollü içecekler.
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MOLDOVA

e-posta: sw33t_hiulya@yahoo.com

200800467

Romanya genelinde gıda ve tekstil konularında 3 ayrı satıĢ
mağazası sahibi olan firma, gıda maddeleri satmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +40 724 592 063 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.

FĠRMA ADI: Maximania Ltd.
Moldova Çadır-Lunga bölgesi Tomay, Oktybrskayq 13
Gagauz Eri

200800432

TEL: ++373 (291) 51189

FĠRMA ADI: S.C. ORĠMEV 2000 SRL

FAKS:++373 (298) 26070

Bd. Mamaia Nr. 264 Bl.Sec Ap.20 etj 1

e-posta: bimpek@hotmail.com

TEL: ++40 (241) 542 780

Firma, ihracat yapmak üzere gıda sektörü toptancıları ile
temas kurmak istediğini bildiriyor.

FAKS:++40 (241) 550 903
e-posta: sw33t_hiulya@yahoo.com

200800468
FĠRMA ADI: Maximania Ltd.
Moldova Çadır-Lunga bölgesi Tomay, Oktybrskayq 13
Gagauz Eri

Romanya genelinde gıda ve tekstil konularında 3 ayrı satıĢ
mağazası sahibi olan firma, gıda ürünleri almak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +40 724 592 063 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800450

TEL: ++373 (291) 51189
FĠRMA ADI: SC SAM TRADING CO SRL
FAKS:++373 (298) 26070
e-posta: bimpek@hotmail.com
Firma, ithalat yapmak üzere gıda sektörü toptancıları ile
temas kurmak istediğini bildiriyor.

Constanta Al. Timonei Nr.10 et ap 702 Manolesti Nr. 22
Com. Mihai Eminescu Botosani Romania
TEL: ++40 (744) 907408
FAKS:++40 (231) 531202

200800469
e-posta: levy-levent@yahoo.com
FĠRMA ADI: Maximania Ltd.
Moldova Çadır-Lunga bölgesi Tomay, Oktybrskayq 13
Gagauz Eri

Firma, ceviz içi ihraç etmek üzere Türk firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor.
RUSYA

TEL: ++373 (291) 51189
200800446
FAKS:++373 (298) 26070
FĠRMA ADI: LTD GARANT SERVĠS
e-posta: bimpek@hotmail.com
Soldatskaya Cad. 5/66 Kazan Tataristan Rusya 420066
Firma, süt ve süt ürünleri iĢletmesi kurmak üzere Türk
firmalarıyla temas kurmak ve/veya söz konusu mandırayı
beraber iĢletmek istediğini bildiriyor.

TEL: ++7 (843) 518 49 89
e-posta: ildarka75@mail.ru

ROMANYA
200800431

Firma, Türkiye’den Ģarap, bisküvi ve çiçek bal ürünleri almak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +7 987 2902707
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

FĠRMA ADI: S.C. ORĠMEV 2000 SRL
UMMAN KRALLIĞI
Bd. Mamaia Nr. 264 Bl.Sec Ap.20 etj 1
200800512
TEL: ++40 (241) 542 780
FĠRMA ADI: Kuwait Universal Trading Company
FAKS:++40 (241) 550 903
Muscat, Algobrah 112 / Sultanate of Oman

4

TEL: ++968 (24) 490994

TEL: ++998 (90) 1670076

FAKS:++968 (24) 499243

FAKS:++998 (90) 1880259

e-posta: kwmedc@omantel.net.om

e-posta: rustameone@hotmail.com

Firma, yaklaĢık maliyeti 9,300,000.-USD olan bir mobilya
fabrikası ve yaklaĢık maliyeti 24,500,000.-USD olan mineral
su tesisi projelerinde, yönetim anlayıĢına güvendiği Türk
firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Ayrıca, bahsi
geçen su tesislerinin üretim kapasitesinin günlük 500,000
litre olduğu ve yıllık beklenen getirisinin 13-15 milyon dolar
olduğu belirtiliyor. Söz konusu talep, Birliğimize Muskat
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Firma, pastane ve fırın mamulleri almak istediğini bildiriyor.

YEMEN
200800511

Tekstil ve tekstil malzemeleri

HiNDiSTAN
200800408
FĠRMA ADI: Meher International

FĠRMA ADI: Modern Gulf Company

8003 World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002
Gujarat, India

airport street - Sanaa - Yemen

TEL: ++91 (261) 2328237

TEL: ++967 (15) 60674

FAKS:++91 (261) 3014237

FAKS:++967 (15) 60675

e-posta: romil@meherinternational.in

e-posta: moderngulf@hotmail.com

Polyester dokulu örgü iplik, polyester dokulu iplik (FDY,
DTY), inceltilmiĢ polyester iplik, örgü naylon iplik (6 ve 666)
üreticisi olan firma, polyesterden dokuma etiketler ve dikiĢ
ipliği tedarikçileri ve polyester dokulu örgü iplik alıcıları ile
temas kurmak istediklerini bildiriyor.

Yemen'de gıda malzemesi üretimi, ithalatı ve dağıtımı yapan
firma, distribütörlüğünü almak üzere kuru mısır çerezi ve
doğal patates cipsi üreticileriyle temas kurmak istediğini
bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +967 711 694 200
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800409

YUNANiSTAN

FĠRMA ADI: Meher International

200800440

8003 World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002
Gujarat, India

FĠRMA ADI: A. Filia. A.ġ.
67100 XANTĠ- GREECE
TEL: ++30 (694) 4980269
FAKS:++30 (253) 4031307
e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com
Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, süt ve süt
ürünlerini iĢleme tesisleri kuran firmalarla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30 695 620 99
83 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
öZBEKiSTAN
200800424
FĠRMA ADI: MAMADJANOVLAR Ltd.
108 Alisher Navai st. Jüzakc reg. Juzakh dist. Uzbekistan

TEL: ++91 (261) 2328237
FAKS:++91 (261) 3014237
e-posta: romil@meherinternational.in
Polyester dokulu örgü iplik, polyester dokulu iplik (FDY,
DTY), inceltilmiĢ polyester iplik, örgü naylon iplik (6 ve 666)
üreticisi olan firma, polyesterden dokuma etiketler ve dikiĢ
ipliği tedarikçileri ve polyester dokulu örgü iplik alıcıları ile
temas kurmak istediklerini bildiriyor.
200800505
FĠRMA ADI: Muscat Polymers Pvt. Ltd
212, Aditya Center Phulchhab Chowk, Rajkot - 360001
Gujarat - India
TEL: ++91 (281) 2448970
FAKS:++91 (281) 2476118
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e-posta: muscat_polymers@yahoo.com

TACiKiSTAN

(PP/HDPE) çuval üreticisi olan firma, çimento, gübre, Ģeker,
hububat, tuz, kimyasal ve tarımsal atık paketlemede
kullanılan muhtelif çeĢitlerdeki çuvalları satmak istediğini
bildiriyor.

200800452
FĠRMA ADI: LLC "SELENA DÜNYASI"
Dushanbe J. Rasulov Str. 6/1 Tajikistan

PAKiSTAN
TEL: ++992 (372) 236 08 93
200800499
e-posta: kamoljonik84@mail.ru
FĠRMA ADI: Ali Asghar Textile Mills Ltd.
TEL: ++92 (21) 2416060
FAKS:++92 (21) 2416063

Halı ticareti yapan firma, Türkiye'den halı ithal etmek ve
özellikle mum üreticileri ile tanıĢmak ve Tacikistan’a her çeĢit
mal satabilecek Ģirketlerle görüĢmek istiyor. Ayrıca, firma
yetkilisi ile +992 918 200 435 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

e-posta: info@aatml.com.pk
Pamuk ipliği üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak üzere
Pamuk ipliği alıcıları ile temas kurmak istediğini bildiriyor.
Firma yetkilisi ile +92 302 822 0465 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.
ROMANYA

Elbise ve ayakkabı
IRAK
200800474
FĠRMA ADI: KASAPOĞLU-GENERAL TRAD-IMPORTEXPORT

200800429
FĠRMA ADI: S.C. ORĠMEV 2000 SRL

IRQ - Mosul - Talafar - eyaziya
TEL: ++964 (60) 252707

Bd. Mamaia Nr. 264 Bl.Sec Ap.20 etj 1
e-posta: mazeedeyaziya@yahoo.com
TEL: ++40 (241) 542 780
FAKS:++40 (241) 550 903

Firma, Türkiye'den bebek giysileri almak istediğini bildiriyor.
Mezit Kasapoğlu ile +964 770 1630941 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.

e-posta: sw33t_hiulya@yahoo.com
Romanya genelinde gıda ve tekstil konularında 3 ayrı satıĢ
mağazası sahibi olan firma tekstil ürünleri almak istediğini
bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +40 724 592 063 numaralı
cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

KAZAKiSTAN
200800463
FĠRMA ADI: UTEMISSOV Ltd. ġti.

200800430

Kazakistan, Astana city, Tlendiev Street, 15

FĠRMA ADI: S.C. ORĠMEV 2000 SRL

TEL: ++7 (7172) 28 95 41

Bd. Mamaia Nr. 264 Bl.Sec Ap.20 etj 1

e-posta: butem@mail.ru

TEL: ++40 (241) 542 780

Erkek ve kadın hazır giyim satıĢ mağazası sahibi olup, satıĢa
sunduğu ürünleri Ġstanbul’dan temin eden firma, Türkiye’den
hazır giyim ürünleri (erkek, kadın, çocuk) almak istiyor.
Firma, Kazakistan için tekstil ve konfeksiyon alanında bayilik
ve temsilcilik verebilecek firmalarla da görüĢmek istiyor.
Firma yetkilisi ile +777 956 80 08 numaralı cep telefonundan
da temas kurulabilir.

FAKS:++40 (241) 550 903
e-posta: sw33t_hiulya@yahoo.com
Romanya genelinde gıda ve tekstil konularında 3 ayrı satıĢ
mağazası sahibi olan firma, tekstil ürünleri satmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +40 724 592 063 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.
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Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar

TÜRKMENiSTAN

A.B.D.

200800454

200800507

FĠRMA ADI: H & M

FĠRMA ADI: Amrita Aromatherapy

BahryHazar st. No:17 Türkmenbasy/Türkmenistan

1900-C West Stone Avenue Fairfield, Iowa 52556 USA

TEL: ++993 (243) 24919

TEL: ++1 (641) 472-2422

FAKS:++993 (243) 24919

FAKS:++1 (641) 472-8672

e-posta: annamuhammedow@gmail.com

e-posta: carla@amrita.net

Müteahhitlik iĢleri ve toplu konutlar için mutfak, kapı üretimi
ile ofis mobilyası ve yatak odası vb mobilya üretimi yapan
firma, Türkiye’den MDF, suntalam ve hırdavat malzemesi
gibi mobilya hammaddeleri almak istediğini bildiriyor. Ayrıca
firma yetkilisi ile +993 66 30 64 67 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, gül yağı üreticileri ve damıtıcılarla temas kurmak
istediğini bildiriyor.

Petrol ürünleri ve yakıtlar

FĠRMA ADI: DAMSER INTERNATIONAL

IRAK

Bryanston, Johannesburg, South Africa

200800480

TEL: ++27 (11) 575 0357

FĠRMA ADI: AL-Beyati Mermer

FAKS:++27 (11) 745 4055

Al Cevsek Mahallesi Mosul- Iraq

e-posta: alicia@damserinternatinal.com

TEL: ++964 (770) 1607349
e-posta: dr_ebrahimarafat@yahoo.com
Mermer ocağı iĢletmecisi olan firma, petrol ürünleri (nafta
vs.) satmak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +90
534 698 03 07 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
RUSYA
200800436
FĠRMA ADI: LPG Ltd.
367015 Dagestan, Makhachkala Askerkhanova 3
TEL: ++7 (928) 2203273
FAKS:++7 (8722) 674102
e-posta: nomadilla@yahoo.com

GÜNEY AFRiKA
200800410

Firma, kimyasal gübre satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200800486
FĠRMA ADI: RODNIVAN TRADE
e-posta: rodneymoore47@gmail.com
Firma kimyasal gübre satmak istediğini bildiriyor.
200800487
FĠRMA ADI: CLEAN n RIM CC
Cape Town, South Africa
TEL: ++27 (76) 462 2373
e-posta: smtcha021@gmail.com
Firma, ev temizlik ürünleri satmak istediğini bildiriyor.

LPG ticareti yapan, LPG istasyonlarının donanımlarını imal
eden Dağıstanlı firma, LPG ve LPG istasyon donanımı
satmak istediğini bildiriyor.
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200800489

e-posta: dr_ebrahimarafat@yahoo.com

FĠRMA ADI: SANTYA FREIGHT SERVICES
Johannesburg, South Africa.

Mermer ocağı iĢletmecisi olan firma, kükürt ürünlerini satmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +90 534 698 03
07 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

TEL: ++27 (11) 679 1852

iRAN

e-posta: santya@vodamail.co.za

200800514

Firma, kimyasal gübre satmak istediğini bildiriyor. Ayrıca
firma yetkilisi ile +27-83 998 7460 numaralı cep telefonundan
da irtibat kurulabilir.

FĠRMA ADI: Technology Cooperation Office of Iran
Presidency
#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran

200800492
TEL: ++98 (21) 66500065
FĠRMA ADI: THUBO GROUP
FAKS:++98 (21) 66500060
Durban, South Africa.
e-posta: Farahani@tco.ir
TEL: ++27 (72) 127 44 77
FAKS:++27 (86) 600 1461
e-posta: thubo@workmail.co.za
Firma, kimyasal gübre satmak istediğini bildiriyor.
200800494
FĠRMA ADI: TENDA TOUCH IMPORT-EXPORT CC
Germiston South, South Africa
TEL: ++27 (83) 670 0252
FAKS:++27 (86) 536 9570
e-posta: tendatouch@webmail.co.za
Firma, gübre satmak istediğini bildiriyor.
200800498
FĠRMA ADI: ORANGE BLOSSOM COMMODITIES
Worcester, South Africa
TEL: ++27 (76) 170 9899
e-posta: orangeblossomcommodities@telkomsa.net
Firma, gübre satmak istediğini bildiriyor.
IRAK
200800479
FĠRMA ADI: AL-Beyati Mermer
Al Cevsek Mahallesi Mosul- Iraq
TEL: ++964 (770) 1607349

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: Technology Cooperation Office of Iran
Presidency
#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
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arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisi’nden gönderilmiĢ olan bu
teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız,
yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka
belirtiniz.

TÜRKMENiSTAN
200800415
FĠRMA ADI: Bayly-GurluĢyk

200800539
744000 GaraĢsızlık ave 52 Ashkabat/ Türkmenistan
FĠRMA ADI: MAZANDARAN COMMERCE ORGANIZATION
TEL: ++993 (12) 482102
Imam sq Sari, Mazandaran, IRAN
FAKS:++993 (12) 482104
TEL: ++98 (151) 2274300
e-posta: davran.bg@gmail.com
FAKS:++98 (151) 2279001
e-posta: Ostan_mc@yahoo.com
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.

Firma, mermer, granit, mermer ve granit montaj için ankraj
malzemeleri ve yapıĢtırıcısı almak istediğini bildiriyor.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
IRAK
200800482

iTALYA
FĠRMA ADI: Al-Matin Co.Ltd.
200800540
Iraq - Kirkuk - Baghdad St.
FĠRMA ADI: ELLE-TI S.R.L. - TORAZZIGROUP
TEL: ++964 (50) 212757
VIA SOPERGA 20-20127 MILANO, ITALY
FAKS:++964 (50) 212315
TEL: ++39 (2) 6706060
e-posta: almatin66@yahoo.com
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.

Müteahhitlik, hastane, üniversite, inĢaatları, altyapı ve enerji
nakil iĢleri yapan firma, inĢaat malzemeleri, trafo, metal ve
PVC borular almak istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi
ile +964 770 130 01 25 ve +90 534 634 66 97 numaralı cep
telefonlarından da temas kurulabilir.

Metalik olmayan diğer ürünler
MOLDOVA

MISIR
200800406
FĠRMA ADI: EGimeX for Import & Export
9 Obour Bldgs., Salah Salem Road, Cairo, Egypt.
TEL: ++20 (2) 24040902
FAKS:++20 (2) 24020212
e-posta: yhusseiny@egimex.com
Endüstriyel kimyasal maddeler ve hammaddeleri ticareti ile
uğraĢan firma, Mısır'da temsilciliğini yapmak üzere bu alanda
çalıĢan Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

200800460
FĠRMA ADI: LTD Tehnoservis
R. Moldova, VulcaneĢti, Peotnicove GS.
TEL: ++373 (93) 22 460
FAKS:++373 (93) 22 982
e-posta: ianev-yukos@mail.ru
ĠnĢaat malzemeleri toptan pazarlaması ile uğraĢan firma,
klozet, lavabo, küvet gibi banyo gereçleri ve inĢaat
malzemeleri almak istediğini bildiriyor. Firma ayrıca Moldova
ile iĢbirliği yapmak isteyen Türk firmalarla temas kurarak
ortak iĢ yapmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +373 69
110 552 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
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AFGANiSTAN

isteyen Türk firmalarla temas kurarak ortak iĢ yapmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +373 69 110 552
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800456

PAKiSTAN

FĠRMA ADI: MOQA-WM CONSTRUCTION, ENGINEERING
& ROAD CO.

200800500

Mamul ürün ve malzemeler

FĠRMA ADI: STAR LABORATORIES (PVT) LTD.

Taimami Crossroad, Behind of Blue Sky Nedding Nall,
Kabul, Afghanistan 93 771 013 031

23, K.M. Multan Road, Lahore 53800, PAKISTAN

TEL: ++93 (771) 013 031

TEL: ++92 (42) 7511331

e-posta: moqa.wm.info@gmail.com

FAKS:++92 (42) 7510163

ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren, her türlü bina inĢaatı,
askeri binalar, prefabrik konutların yanı sıra asfalt ve
stabilize yol yapımı, köprü ve diğer altyapı iĢleri ile bu iĢlerin
projelendirme faaliyetleri ile ilgilenen firma, bu alanda faaliyet
gösteren Ģirketlerle tanıĢmak ve Afganistan’da ortak iĢ
yapmak istediğini ayrıca her türlü inĢaat malzemesi üreticisi
firma ile görüĢerek Kabil için bayilik anlaĢmaları yapmak
istediğini bildiriyor.

e-posta: pharmaimports@starlabs.com.pk

IRAK

200800444

200800484

FĠRMA ADI: LTD GARANT SERVĠS

FĠRMA ADI: Al-Matin Co.Ltd.

Soldatskaya cad. 5/66 Kazan Tataristan Rusya 420066

Iraq - Kirkuk - Baghdad St.

TEL: ++7 (843) 518 49 89

TEL: ++964 (50) 212757

e-posta: ildarka75@mail.ru

FAKS:++964 (50) 212315
e-posta: almatin66@yahoo.com
Müteahhitlik, hastane, üniversite, inĢaatları, altyapı ve enerji
nakil iĢleri yapan firma, inĢaat malzemeleri, trafo, metal ve
PVC borular almak istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi
ile +964 770 130 01 25 ve +90 534 634 66 97 numaralı cep
telefonlarından da temas kurulabilir.
MOLDOVA
200800461
FĠRMA ADI: LTD Tehnoservis
R. Moldova, VulcaneĢti, Peotnicove GS.
TEL: ++373 (93) 22 460
FAKS:++373 (93) 22 982

Firma, püskürtmeli ilaçlar için teneke kutu almak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92 321 8477227 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir. Söz konusu talep,
Birliğimize Pakistan Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
RUSYA

Hukuk danıĢmanlığı, avukatlık ve emlak hizmetleri veren
firma, Türkiye’den çeĢitli inĢaat malzemeleri ve PVC atıkları
almak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +7 987
2902707 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
TÜRKMENiSTAN
200800416
FĠRMA ADI: Bayly-GurluĢyk
744000 GaraĢsızlık ave 52 Ashkabat/ Türkmenistan
TEL: ++993 (12) 482102
FAKS:++993 (12) 482104
e-posta: davran.bg@gmail.com
Firma, mermer, granit, mermer ve granit montaj için ankraj
malzemeleri ve yapıĢtırıcısı almak istediğini bildiriyor.

e-posta: ianev-yukos@mail.ru
ĠnĢaat malzemeleri ve dondurucularda saklanan gıda
ürünlerinin toptan pazarlaması ile uğraĢan firma, sera
donanımları almak istediğini ve Moldova ile iĢbirliği yapmak
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öZBEKiSTAN

bildiriyor. Yetkili Türk DanıĢman Gülay Türer ile +49 (172)
6825119 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

200800419
200800304
FĠRMA ADI: A LVARZĠN TAMĠRLASH FACTORY
FĠRMA ADI: HDB Distribution
Republic of Uzbekistan Tashkent Vil. R-H Bekasad n.
Aalvarzin

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

TEL: ++998 (97) 3317815
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++998 (70) 9353311
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: vadisov62@mail.ru
e-posta: mail@hdb-dis.de
Firma, sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz istasyonları ekipmanları ve
doğal gaz tüpleri üreten firmalarla iĢbirliği yaparak bu ürünleri
almak istediğini bildiriyor.

Republic of Uzbekistan Tashkent Vil. R-H Bekasad n.
Aalvarzin

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;
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.

TEL: ++998 (97) 3317815

200800305

FAKS:++998 (70) 9353311

FĠRMA ADI: HDB Distribution

e-posta: vadisov62@mail.ru

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

200800420
FĠRMA ADI: A LVARZĠN TAMĠRLASH FACTORY

Firma, sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz istasyonları ekipmanları ve
doğal gaz tüpleri üreten firmalarla iĢbirliği yaparak bu ürünleri
almak istediğini bildiriyor.

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61

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

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;
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.

FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
200800306
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

FĠRMA 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
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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.

IRAK
200800459
FĠRMA ADI: Al- Qethara Exposition
Iraq - Kirkuk - Al-Jumhoria St.
TEL: ++964 (50) 218385
e-posta: qetharaexposition@yahoo.com

200800320

Beyaz eĢya ve tüm elektrik malzemeleri ticareti yapan firma,
Türkiye’den beyaz eĢya ve klima almak istediğini bildiriyor.
Ayrıca firma yetkilisi ile +964 770 151 4495 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

FĠRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH

200800473

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

FĠRMA ADI: SADIQ FACTORY

TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61
e-posta: tuerer@smd-germany.com
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.

Baghdad - Alawy AL-Hila - Al-Mathaf - IRAQ
TEL: ++964 (790) 1419759
e-posta: sadik_thamir@yahoo.com
Irak'ta EPS (GenleĢtirilmiĢ Polistren Sert Köpük) – Strofor
fabrikası kurmak isteyen firma, söz konusu fabrikayı
kurabilecek Türk firmalarıyla irtibat kurmak istediğini
bildiriyor. Firma sahibi ile + 964 770 164 5021 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.
iRAN

200800427

200800407

FĠRMA ADI: T.D.B. IMMOBILIEN GmbH

FĠRMA ADI: AVRIN Co.

Münzstr. 14 38100 Braunschweig / Deutschland

No4, Narges St, North Shiraz Sq, Mollasadra Ave, Tehran,
IRAN

TEL: ++49 (531) 40588
FAKS:++49 (531) 13211
e-posta: info@tdb-bs.de
Özellikle emlak, bankacılık, Almanya-Türkiye arasında
yatırım danıĢmanlığı, Alman firmalarına Türkiye’de yatırım
danıĢmanlığı ve iĢ ortaklığı, Türkiye’deki giriĢimcinin
Avrupa’ya açılma ve yurtdıĢı temsilcilikleri veya ortaklıklar
kurma, plan-proje hazırlıkları konusunda faaliyetleri bulunan
firma, Türkiye’den güneĢ enerjisi kolektörleri, makineler,
medikal ürünler, demir ve çimento ithal etmek için üreticilerle
temas kurmak istiyor.

TEL: ++98 (21) 88041631
FAKS:++98 (21) 88041632
e-posta: avrin.export@gmail.com
Kaynak ve kesme makineleri üreticisi olan firma, söz konusu
ürünleri satmak istediğini bildiriyor.
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KANADA

TÜRKiYE

200800541

200800083

FĠRMA ADI: Anac Machine

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

15 Paultiel Dr North York, ON, Canada M2M 3P4

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

TEL: ++1 (416) 250 75 96

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

FAKS:++1 (416) 250 93 80

FAKS:++90 (312) 472 39 52

e-posta: anacmachine@gmail.com

e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com

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.
KAZAKiSTAN

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,
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
ıslak-kuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, caddeara sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu
toplama ekipmanları ile inĢaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına
cevap vermek istediğini bildiriyor.

200800466

YUNANiSTAN

FĠRMA ADI: UTEMĠSSOV Ltd. ġti.

200800438

Kazakistan, Astana city, Tlendiev Street, 15

FĠRMA ADI: A.Filia. A.ġ.

TEL: ++7 (7172) 28 95 41

67100 XANTĠ- GREECE

e-posta: butem@mail.ru

TEL: ++30 (694) 4980269

Firma, Türkiye'den mum üretim makineleri almak istediğini,
ayrıca bu konuda bayilik ve temsilcilik verebilecek Türk
firmalarla görüĢmek istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi
ile +777 956 80 08 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

FAKS:++30 (253) 403 13 07
e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com

200800414

Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, yiyecek
ambalaj makineleri ve ekipmanlarını almak istediğini
bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30 695 620 99 83
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

FĠRMA ADI: CHIP SULTANOV T.

200800439

Kırgızistan BiĢkek Ul. M. Gvarolia 37 A

FĠRMA ADI: A. Filia. A.ġ.

TEL: ++996 (555) 526199

67100 XANTĠ- GREECE

e-posta: tarielkz@hotmail.com

TEL: ++30 (694) 4980269

Peçete, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, ıslak mendil, cep mendili
üreticisi olan firma, bu ürünlerin paketlemesini yapan makine
üreticileri ile iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor.

FAKS:++30 (253) 403 13 07

KIRGIZiSTAN

e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com
Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, yiyecek
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ambalaj makineleri ve ekipmanlarını satmak istediğini
bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30 695 620 99 83
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve
parçaları
IRAK
200800475
FĠRMA ADI: KASAPOĞLU-GENERAL TRAD-IMPORTEXPORT

Firma, Türkiye'den enerji tasarrufu malzemeleri (sensör,
fotosel v.b.) almak istediğini, ayrıca bu konuda bayilik ve
temsilcilik verebilecek Türk firmalarla görüĢmek istediğini
bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +777 956 80 08 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

Radyo, televizyon, iletişim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler
öZBEKiSTAN

IRQ - Mosul - Talafar - eyaziya

200800425

TEL: ++964 (60) 252707

FĠRMA ADI: UNITEL LLC

e-posta: mazeedeyaziya@yahoo.com

1, BUKHARA Str. Tashkent, Uzbekistan

Firma, Türkiye'den okul kırtasiye ürünleri almak istediğini
bildiriyor. Mezit Kasapoğlu ile +964 770 1630941 numaralı
cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

TEL: ++998 (90) 3552545
FAKS:++998 (90) 3730123
e-posta: juratos@yahoo.com

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

Firma, telekomünikasyon alanında bir Türk firması ile ortak
giriĢimde (joint-venture) bulunmak istediğini bildiriyor.

IRAK
200800483
FĠRMA ADI: Al-Matin Co.Ltd.
Iraq - Kirkuk - Baghdad St.
TEL: ++964 (50) 212757
FAKS:++964 (50) 212315
e-posta: almatin66@yahoo.com
Müteahhitlik, hastane, üniversite, inĢaatları, altyapı ve enerji
nakil iĢleri yapan firma, inĢaat malzemeleri, trafo, metal ve
PVC borular almak istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi
ile +964 770 130 01 25 ve +90 534 634 66 97 numaralı cep
telefonlarından da temas kurulabilir.
KAZAKiSTAN
200800465
FĠRMA ADI: UTEMĠSSOV Ltd. ġti.
Kazakistan, Astana city, Tlendiev Street, 15
TEL: ++7 (7172) 28 95 41
e-posta: butem@mail.ru

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri
AZERBAYCAN
200800421
FĠRMA ADI: NEW MED
Y. Aliyev 26 Bakü Azerbaycan
TEL: ++994 (50) 2081858
e-posta: khanlarzadeh@gmail.com
Firma, tıbbi ve laboratuar aygıtları ve bunlarla ilgili diğer tıbbi
tüketim malzemeleri almak istiyor.
GÜNEY AFRiKA
200800495
FĠRMA ADI: TECH SOLUTION CC
South Africa
TEL: ++27 (72) 878 83 00
FAKS:++27 (86) 655 3173
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e-posta: nadine@techsolution.co.za

R. Behbudov Cad. 50, Bakü Azerbaycan

Firma, IPOD projektör satmak istediğini bildiriyor.

TEL: ++994 (12) 4403313
e-posta: bparviz@gmail.com

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları

Firma, deri halı, hediyelik eĢya ve ev dekorasyonu
aksesuarları almak istediğini bildiriyor.

MISIR
IRAK
200800506
200800476
FĠRMA ADI: Aims International Automotive Company
22 Cairo - Alexandria desert road Egypt

FĠRMA ADI: KASAPOĞLU-GENERAL TRAD-IMPORTEXPORT

TEL: ++20 (2) 33381071-72-73

IRQ - Mosul - Talafar - eyaziya

FAKS:++20 (2) 37600098

TEL: ++964 (60) 252707

e-posta: info@aimsinternational-eg.com

e-posta: mazeedeyaziya@yahoo.com

Çin malı kamyonet ve yedek parçalarının ithalatçısı ve
satıcısı olan firma, Mısır'da bulunan 80.000 m2 arsalarının
üzerine motorlu taĢıtların üretiminin yapılacağı bir fabrika
inĢa etmek istediklerini ve bu konuda Türk firmalarıyla ortak
giriĢimde (joint-venture) bulunmak istediklerini bildiriyor. Söz
konusu fabrikada Mısır firmasının payının 10 milyon ABD
doları olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +20
1277 22936 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, kibrit satmak istediğini bildiriyor. Mezit Kasapoğlu ile
+964 770 1630941 numaralı cep telefonundan da irtibat
kurulabilir.

MOLDOVA
200800462
FĠRMA ADI: LTD Tehnoservis
R. Moldova, VulcaneĢti, Peotnicove GS.

200800485
FĠRMA ADI: Al-Matin Co.Ltd.
Iraq - Kirkuk - Baghdad St.
TEL: ++964 (50) 212757
FAKS:++964 (50) 212315
e-posta: almatin66@yahoo.com

FAKS:++373 (93) 22 982

Müteahhitlik, hastane, üniversite, inĢaatları, altyapı ve enerji
nakil iĢleri yapan firma, mobilya almak istediğini bildiriyor.
Ayrıca, firma yetkilisi ile +964 770 130 01 25 ve +90 534 634
66 97 numaralı cep telefonlarından da temas kurulabilir.

e-posta: ianev-yukos@mail.ru

KAZAKiSTAN

ĠnĢaat malzemeleri ve dondurucularda saklanan gıda
ürünlerinin toptan pazarlaması ile uğraĢan firma, otomobil
yedek parçaları almak istediğini bildiriyor. Moldova ile iĢbirliği
yapmak isteyen Türk firmalarla temas kurarak ortak iĢ
yapmak istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +373 69
110 552 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800435

TEL: ++373 (93) 22 460

FĠRMA ADI: ALEM-CENTER LTD.
94 Abaya ave. Astana
TEL: ++7 ( 701) 7553603
FAKS:++7 (7172) 20 47 02

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

e-posta: alem-center@mail.ru

AZERBAYCAN

Firma, spor aletleri ve malzemeleri almak istediğini bildiriyor.
Ayrıca firma yetkilisi ile +7 701 755 36 03 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

200800422
FĠRMA ADI: EPHESUS DECOR
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MISIR

Dushanbe J. Rasulov Str. 6/1 Tajikistan

200800502

TEL: ++992 (372) 236 08 93

FĠRMA ADI: ATTIA FURNITURE

e-posta: kamoljonik84@mail.ru

26 El Horeya Street-Attarine-Alexandria-Egypt

FAKS:++20 (3) 4876371

Halı ticareti yapan firma, Türkiye'den halı ithal etmek ve
özellikle mum üreticileri ile tanıĢmak ve Tacikistan’a baĢta
mum olmak üzere her çeĢit mal satabilecek Ģirketlerle
görüĢmek istiyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +992 918 200 435
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: attiafurniture@hotmail.com

UMMAN KRALLIĞI

Mobilya üreticisi olan firma antika reprodüksiyon, eski antika
ferforje (kanepe, sandalye, koltuk, masa, komodin v.s.) ve
demir ve/veya tahtadan yapılmıĢ eski (antika) kapı ve
pencereleri satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu Ticaret Ofisi
vasıtasıyla iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +201 27 47 74
17 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800513

PAKiSTAN

FAKS:++968 (24) 499243

200800405

e-posta: kwmedc@omantel.net.om

FĠRMA ADI: Sunny Industries

Firma, yaklaĢık maliyeti 9,300,000.-USD olan bir mobilya
fabrikası ve yaklaĢık maliyeti 24,500,000.-USD olan mineral
su tesisi projelerinde, yönetim anlayıĢına güvendiği Türk
firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Ayrıca, bahsi
geçen su tesislerinin üretim kapasitesinin günlük 500,000
litre olduğu ve yıllık beklenen getirisinin 13-15 milyon dolar
olduğu belirtiliyor. Söz konusu talep, Birliğimize Muskat
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

TEL: ++20 (3) 4876371

TEL: ++92 (52) 3557622
FAKS:++92 (52) 3553520
e-posta: arslan@sunnygroup.com.pk
Firma, futbol, voleybol ve promosyon topları, boks ve dövüĢ
sporu ekipmanları ve giysileri, güvenlik, güzellik ürünleri,
makas ve cımbız gibi ürünleri satmak üzere Türk ithalatçıları
ile temas kurmak istediğini bildiriyor.
ROMANYA
200800451
FĠRMA ADI: SC SAM TRADING CO SRL
Constanta Al. Timonei Nr.10 et ap 702 Manolesti Nr. 22
Com. Mihai Eminescu Botosani Romania
TEL: ++40 (744) 907408
FAKS:++40 (231) 531202
e-posta: levy-levent@yahoo.com
Firma, mobilya ithal etmek üzere Türk firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor.
TACiKiSTAN
200800453
FĠRMA ADI: LLC "SELENA DÜNYASI"

FĠRMA ADI: Kuwait Universal Trading Company
Muscat, Algobrah 112 / Sultanate of Oman
TEL: ++968 (24) 490994

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
ALMANYA
200800428
FĠRMA ADI: T.D.B. IMMOBILIEN GmbH
Münzstr. 14 38100 Braunschweig / Deutschland
TEL: ++49 (531) 40588
FAKS:++49 (531) 13211
e-posta: info@tdb-bs.de
Özellikle emlak, bankacılık, Almanya-Türkiye arasında
yatırım danıĢmanlığı, Alman firmalarına Türkiye’de yatırım
danıĢmanlığı ve iĢ ortaklığı, Türkiye’deki giriĢimcinin
Avrupa’ya açılma ve yurtdıĢı temsilcilikleri veya ortaklıklar
kurma, plan-proje hazırlıkları konusunda faaliyetleri bulunan
firma, Türkiye’den güneĢ enerjisi kolektörleri ithal etmek için
üreticilerle temas kurmak istiyor.
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200800433

KOSOVA

FĠRMA ADI: Zirve Enerji Ltd.

200800470

Diesel str. 12 44805 Bochum Deutschland

FĠRMA ADI: ABĠ EXPORT IMPORT

TEL: ++49 (2345) 164 888

Bill Clinton No.nn zip.20000 Prizren-KOSOVA

FAKS:++49 (2348) 906 012

TEL: ++381 (29) 242 486

e-posta: ismail-hakki@zirveenergie.de

FAKS:++381 (29) 242 282

Enerji nakil hatları (yüksek gerilim hatları) inĢaatı ile uğraĢan
firma, alternatif enerji (güneĢ enerjisi) alanında çalıĢan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma
yetkilisi ile +491 726 811 544 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

e-posta: irfan.fusha@abi-center.com

KAZAKiSTAN

Gıda maddeleri ve çeĢitli temizlik malzemeleri üretimi yapan,
inĢaat iĢleri ve alıĢveriĢ merkezi yatırımları yapan firma,
Türkiye’den üretici ve yatırımcı firmalarla iĢbirliği görüĢmeleri
yapmak istiyor. Firma, Türk firmalarıyla Kosova'da ortak
inĢaat iĢleri yapmak istediğini bildiriyor. Firma sahibi ile +377
44 113 430 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200800464
RUSYA
FĠRMA ADI: UTEMĠSSOV Ltd. ġti.
200800445
Kazakistan, Astana city, Tlendiev Street, 15
FĠRMA ADI: LTD GARANT SERVĠS
TEL: ++7 (7172) 28 95 41
Soldatskaya cad. 5/66 Kazan Tataristan Rusya 420066
e-posta: butem@mail.ru
TEL: ++7 (843) 518 49 89
Firma, Türkiye'den güneĢ ve rüzgar enerjisi donanımları
almak istediğini, ayrıca bu konuda bayilik ve temsilcilik
verebilecek Türk firmalarla görüĢmek istediğini bildiriyor.
Ayrıca firma yetkilisi ile +777 956 80 08 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: ildarka75@mail.ru

Ġnşaat işleri

Hukuk danıĢmanlığı, avukatlık ve emlak hizmetleri veren
firma, Türkiye’den çeĢitli inĢaat malzemeleri ve PVC atıkları
almak istediğini bildiriyor. Ayrıca, inĢaat alanında ortak
yatırımlar yapmak isteyen Ģirketlerle de temas kurmak
isteyen firma yetkilisi ile +7 987 2902707 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

AFGANiSTAN

UMMAN KRALLIĞI

200800457

200800510

FĠRMA ADI: MOQA-WM CONSTRUCTION, ENGINEERING
& ROAD CO.

FĠRMA ADI: Kuwait Universal Trading Company
Muscat, Algobrah 112 / Sultanate of Oman

Taimami Crossroad, Behind of Blue Sky Nedding Nall,
Kabul, Afghanistan 93 771 013 031

TEL: ++968 (24) 490994

TEL: ++93 (771) 013 031

FAKS:++968 (24) 499243

e-posta: moqa.wm.info@gmail.com

e-posta: kwmedc@omantel.net.om

ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren, her türlü bina inĢaatı,
askeri binalar, prefabrik konutların yanı sıra asfalt ve
stabilize yol yapımı, köprü ve diğer altyapı iĢleri ile bu iĢlerin
projelendirme faaliyetleri ile ilgilenen firma, bu alanda faaliyet
gösteren Ģirketlerle tanıĢmak ve Afganistan’da ortak iĢ
yapmak istediğini ayrıca her türlü inĢaat malzemesi üreticisi
firma ile görüĢerek Kabil için bayilik anlaĢmaları yapmak
istediğini bildiriyor.

Firma, yaklaĢık maliyeti 9,300,000.-USD olan bir mobilya
fabrikası ve yaklaĢık maliyeti 24,500,000.-USD olan mineral
su tesisi projelerinde, yönetim anlayıĢına güvendiği Türk
firmalarıyla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Ayrıca, bahsi
geçen su tesislerinin üretim kapasitesinin günlük 500,000
litre olduğu ve yıllık beklenen getirisinin 13-15 milyon dolar
olduğu belirtiliyor. Söz konusu talep, Birliğimize Muskat
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
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YUNANiSTAN

iRAN

200800441

200800504

FĠRMA ADI: A. Filia. A.ġ.

FĠRMA ADI: Iran Global Link Company

67100 XANTĠ- GREECE

No:3 Secend floor Padid Bldege No:67 Ebnsina St.
Seyedjamaledin Sq Yousef Abad Tehran/ Iran

TEL: ++30 (694) 4980269
TEL: ++98 (21) 88100978/80
FAKS:++30 (253) 4031307
FAKS:++98 (21) 88704916
e-posta: a.filia-a.e@hotmail.com
e-posta: info@irangloballink.net
Turizm ve genel ticaret alanında faaliyet gösteren ve
Yunanistan’da yatırım yapmayı hedefleyen firma, süt ve süt
ürünlerini iĢleme tesisleri kuran firmalarla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma yetkilisi ile +30 695 620 99
83 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Uluslararası karayolu taĢımacılığı yapan firma, nakliye
hizmetleri vermek istediğini ve Türk nakliye Ģirketlerinin
Ġran'daki acenteliğini yürütmek istediğini bildiriyor.
RUSYA

öZBEKiSTAN
200800437
200800418
FĠRMA ADI: LPG Ltd.
FĠRMA ADI: Inta Engineering
367015 Dagestan, Makhachkala Askerkhanova 3
Uzbekistan, Tashkent, Shahrisabz st. 23
TEL: ++7 (928) 2203273
TEL: ++998 (93) 5000141
FAKS:++7 (8722) 674102
FAKS:++998 (71) 2332714
e-posta: nomadilla@yahoo.com
e-posta: abbos1983@mail.ru
Firma, mobil telefon, GSM baz istasyonları inĢaatı yaptığını
belirterek, GSM operatörlerine taĢeronluk yapmak istediğini
bildiriyor.

Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri

LPG ticareti ve LPG istasyonlarının donanımlarını temin
eden Dağıstan’lı firma, Orta Asya'dan Karadeniz'e LPG
taĢımacılığı yapmak istediğini bildiriyor.

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri

ARNAVUTLUK
BULGARiSTAN
200800447
200800412
FĠRMA ADI: Venus Travel & Tours
FĠRMA ADI: OLMENA
Torre Drini Rr. Abdi Toptani No:7 Tirane, Albania
Bulgaristan, Kırcali, Sok. Georgitsa Karastoyanova No:33
TEL: ++355 (4) 2223461
TEL: ++359 (88) 8421445
FAKS:++355 (4) 2223461
e-posta: olmena@mail.bg
e-posta: info@travel-venus.com
Bulgaristan'da okul otobüsü hizmetleri, gezi ve tur otobüsü
hizmetleri Ģeklinde yolcu taĢımacılığı hizmetleri veren firma;
Türkiye'den Bulgaristan'a tur düzenleyen Ģirketlerle iĢbirliği
yapmak istiyor.

Turizm sektöründe hava yolları biletleri, ulaĢım, konaklama,
rehberlik, tur operatörlüğü vb alanlarda hizmet veren firma,
Türkiye’de turizm alanında çalıĢan Ģirketlerle Arnavutluk
pazarında iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
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BULGARiSTAN

öZBEKiSTAN

200800413

200800509

FĠRMA ADI: OLMENA

FĠRMA ADI: SAMITOL Group of Companies - SAMITOL
TUR

Bulgaristan, Kırcali, Sok. Georgitsa Karastoyanova No:33
100015, Tashkent, Uzbekistan 73, Nukus str
TEL: ++359 (88) 8421445
TEL: ++998 (71) 2815570
e-posta: olmena@mail.bg
FAKS:++998 (71) 2815561
Bulgaristan'da okul otobüsü hizmetleri, gezi ve tur otobüsü
hizmetleri Ģeklinde yolcu taĢımacılığı hizmetleri veren firma;
Türkiye'den Bulgaristan'a tur düzenleyen Ģirketlerle iĢbirliği
yapmak istiyor.
GÜNEY AFRiKA
200800493

e-posta: jasurbekaliev@gmail.com
Firma, Özbekistan'a yapılacak seyahat ve turizm
organizasyonlarında
otel
rezervasyonları,
transport
hizmetleri, Özbekistan Hava Yolları uçak biletleri satıĢ,
rehberlik hizmetleri, vize iĢlemleri gibi konularda hizmet
vermek istediğini bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +998 97
7085380 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

FĠRMA ADI: GOJO CARGO (PTY) LTD
Units B1 and C1A Isando Industrial Park Cnr Hulley &
Gewel Streets Isando South Africa

Emlakçılık hizmetleri
ALMANYA

TEL: ++27 (11) 974 2574

200800426

FAKS:++27 (11) 974 8273

FĠRMA ADI: T.D.B. IMMOBILIEN GmbH

e-posta: lloyd@gojocargo.co.za

Münzstr. 14 38100 Braunschweig / Deutschland

Firma, kargo hizmeti vermek istediğini bildiriyor.

TEL: ++49 (531) 40588

200800496

FAKS:++49 (531) 13211

FĠRMA ADI: MAPDS TOURISM

e-posta: info@tdb-bs.de

Cape Town, South Africa.
e-posta: tracey@mapds.co.za
Firma, turizm konusunda hizmet vermek istediğini bildiriyor.

Emlak yatırımcılığı, bankacılık, finans, sigorta ve parasalsosyal danıĢmanlık alanlarında faaliyetleri bulunan firma,
çalıĢma alanlarını ve faaliyetlerini Türkiye’nin en ücra
köĢelerine kadar temsilcilikler zinciri Ģeklinde sürdürmek için
anlaĢmalar yapacağı firmalar arıyor.

KARADAĞ
200800448
FĠRMA ADI: SHKODRA TRAVEL
TEL: ++355 (4) 2266420
FAKS:++355 (4) 2266420
e-posta: info1@shkodratravel.com
Firma, seyahat acenteliği hizmeti vermek istediğini bildiriyor.
Firma yetkilisi ile + 382 69549464 numaralı cep telefonundan
da temas kurulabilir.

Bilgisayar ve ilgili hizmetler
GÜNEY AFRiKA
200800497
FĠRMA ADI: SYLIVIA CONSULTANT CC
Pretoria, South Africa
TEL: ++27 (12) 997 2106
e-posta: syliviacd@live.co.za
Firma, bilgi teknolojileri konusunda hizmet vermek istediğini
bildiriyor.
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Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
ALMANYA
200800508
FĠRMA ADI: TIRMAN Management Consulting &
Intercession Company
Neusser Weyhe 27 41462 Neuss / Germany

seçimi, kuruluĢ evrakları (avukat ile birlikte), resmi
makamlarda izlenecek yolun gösterilmesi, ilk iĢlemler
esansında birlikte hareket edilmesi ve eğer istenirse geçici
yöneticilik vb. hizmetler vermektedir. ĠletiĢim lisanı Almanca
veya Ġngilizce olup, Türkçe tercümeler de yapılmaktadır.
Firmanın diğer hizmetleri arasında finansman danıĢmanlığı,
teĢvik danıĢmanlığı, iĢletme değerlendirmesi ve çalıĢma
hukuku yer almaktadır. Firma, müĢterilerine profesyonel
vergi danıĢmanlığı, avukatlık ve noterlik hizmetleri
konusunda da yardımcı olmaktadır.

FAKS:++49 (2131) 2069158

Bu firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluĢların Avusturya
Ticaret MüsteĢarlığı’nın ankara@austriantrade.org adresine
veya (312) 219 21 45 no’lu Faksa Ģirket bilgilerini K1002110025 referans kodu ile göndermeleri istenmektedir.

e-posta: rasit.tirman@tirman.de

BREZiLYA

Almanya’da yönetim danıĢmanlığı ve aracılık hizmetleri
veren bir Türk ġirketi, Almanya genelinde toplam 4.000 iĢçi
çalıĢtırmakta olan bir müĢterisi için, Türkiye’de iĢbirliği
yapacağı ortaklar aramaktadır. MüĢterisinin yeni kazandığı
bir ihale için, 12 ile 24 ay arasında, yeni eleman ihtiyacı
doğmuĢtur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, iĢbirliği yapılacak Türk
Ģirketleri aranmaktadır. Ġlk etapta minimum 25 iĢçiye ihtiyaç
olup bu sayı iĢin gidiĢatına göre, yakın sürede 100´e
ulaĢması beklenmektedir (Toplam 500 iĢçiye çıkma ihtimali
bulunmaktadır). Elemanların mezbaha – kesimhane – tam
entegre (kasap – kesimci vb.) iĢ alanlarında geniĢ bilgiye
sahip olmaları önemli bir Ģarttır (usta veya kalfa diplomalı).
Aranan Ģirketlerin, yurtdıĢına eleman gönderme statülerine
(ĠġKUR’un statüleri) uygun olmaları gerekmektedir. UlaĢım,
konaklama ve benzer ihtiyaçlar, ihaleyi kazanan Alman
Ģirketi tarafından sağlanacaktır. Elemanların pasaport, vize
ve Türkiye’de oluĢacak masraflar, iĢbirliği yapılacak Türk
Ģirketine
aittir.
Ayrıca,
elemanların
Türkiye’de
sözleĢmelerinin devam etmesi ve ayni zamanda SSK
primlerinin ödenmesi sürdürülmelidir. RaĢit Tırman ile 0049177-5476103 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
Ayrıca söz konusu iĢbirliği teklifi hakkında www.mezbaha.org
adresinden de bilgi edinilebilir.

200700586

TEL: ++49 (2131) 2069157

AVUSTURYA

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.
GÜRCiSTAN
200800423

200800458

FĠRMA ADI: HR the recruitment Agency Ltd./ Sales &
Marketing Solutions Ltd.

FĠRMA ADI: Avusturya Büyükelçiliği Ticaret MüsteĢarlığı
(Austrian Trade Commission)

Georgia, Tbilisi Kostava str. 22 Georgia

Armada ĠĢ Merkezi, EskiĢehir Yolu, No: 6, A Blok, Kat: 13,
Ofis: 19, Söğütözü 06520 Ankara
TEL: ++90 (312) 2192141
FAKS:++90 (312) 2192145

TEL: ++995 (77) 778900
e-posta: sales@sales.ge
Firma, Gürcistan'da istihdam, dıĢ kaynak kullanımı, eğitim ve
iĢ duyuruları konularında hizmet vermek istediğini bildiriyor.

e-posta: ankara@austriantrade.org
ĠĢletme danıĢmanlığı alanında faaliyet gösteren Avusturyalı
firma, Avusturya’da Ģube kurmak isteyen Türk Ģirketlerine
iĢletme ve hukuk alanlarında danıĢmanlık hizmetleri vermek
istiyor. Firma, Ģirket kurulumu danıĢmanlığı, hukuki yapının

20

FĠRMA ADI: KASAPOĞLU-GENERAL TRAD-IMPORTEXPORT

Genç, yaratıcı ve yetenekli mimarları bünyesinde toplamıĢ
olan mimarlık Ģirketi, pek çok endüstriyel ve özel sektörde
kendi alanlarında uzmanlaĢmıĢ kadroları ile Türkiye'den
gelecek olan mimarlık taleplerine açık olduğunu bildiriyor.
Yönetici Tomas Furmonavicius ile +370 612 02929 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

IRQ - Mosul - Talafar - eyaziya

TÜRKiYE

TEL: ++964 (60) 252707

200800545

e-posta: mazeedeyaziya@yahoo.com

FĠRMA ADI: YOLĠÇĠ PRODÜKSĠYON EĞĠTĠM
DANIġMANLIK

IRAK
200800477

Firma, Irak'ta iĢ yapmak isteyen iĢ adamlarına rehberlik ve
danıĢmanlık hizmeti vermek istediğini bildiriyor. Mezit
Kasapoğlu ile +964 770 1630941 numaralı cep telefonundan
da irtibat kurulabilir.

MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
ANKARA
TEL: ++90 (312) 223 20 39

KANADA
FAKS:++90 (312) 213 99 83
200800542
e-posta: yolici@gmail.com
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
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.

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

LiTVANYA
200800402
iRAN
FĠRMA ADI: UAB GEODOMAS
TEL: ++370 (640) 32488 (GSM)

200800449
FĠRMA ADI: PEYMAN PRINT TABRIZ Co.

e-posta: info@geodomas.lt
TEL: ++98 (411) 526 44 68
Genç, yaratıcı ve yetenekli mimarları bünyesinde toplamıĢ
olan mimarlık Ģirketi, pek çok endüstriyel ve özel sektörde
kendi alanlarında uzmanlaĢmıĢ kadroları ile Türkiye'den
gelecek olan mimarlık taleplerine açık olduğunu bildiriyor.
200800401
FĠRMA ADI: CJSC "Mimari GeliĢtirme Grubu"
Nemuno g. 14b-11, LT-44294 Kaunas Lietuva

FAKS:++98 (411) 523 03 92
e-posta: svpeiman@gmail.com
Matbaa ve gazete sahibi olan firma, matbaa ve ambalaj
sektöründeki yatırımcılarla tanıĢmak, tetra pak ambalaj
malzemeleri üretimi ile ofset baskı konusunda ortak yatırım
konularında iĢbirliği görüĢmeleri yapmak istemektedir. Ayrıca
firma yetkilisi ile +98 914 411 44 94 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

TEL: ++370 (37) 209045
FAKS:++370 (37) 209045
e-posta: tomas@projektuokis.lt
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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.

Rekreasyon, kültür ve spor amaçlı hizmetler
A.B.D.
200800503
FĠRMA ADI: MARROW IMPORT EXPORT COMPANY
1407 ELKWOOD LANE SUITE 302 CAPITOL HEIGHTS,
MD 20743 (USA)
e-posta: milton.marrow@yahoo.com
Firma, Amerikalı bir politikacının (Woodcut-Ağaç Baskı)
yöntemiyle ve yağlı boya ile portresini yaptırmak üzere bir
sanatçı ile temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talebin bir kerelik olmayıp, önümüzdeki yıl süreklilik süreklilik
göstereceği bildirilmektedir.
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