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OCAK 2009

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

EKVATOR

Firma Türkiye'ye kesme çiçek (gül, tropik ve yaz çiçekleri)
satmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +593-9-9831197
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

200900008

MISIR

FĠRMA ADI: Cadena Trading Inc.

200800593

Panamericana Norte Km. 6-1/2 Quito - Ecuador

FĠRMA ADI: ALKANDIL CO. FOR IMPORTING
EXPORTING AGRICULTURAL PRODUCTS

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

&

TEL: ++593 (2) 2472124
TEL: ++20 (222) 570361
FAKS:++593 (2) 2800322
e-posta: kdena@andinanet.net
Yetkili KiĢi: Carlos J. Cadena

e-posta: mkandil76@hotmail.com
Yetkili KiĢi: Mr.Mohamed Kandil / Managing Director
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Meyve ve sebze ihracatçısı olan firma, Türk firmalarla temas
kurarak bu ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Ġstanbul Mısır Ticaret Odası vasıtasıyla
iletilmiĢtir. Firma yetkilisi ile +20 10 1424812 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Gıda maddeleri ve içecekler
IRAK
200800584
FĠRMA ADI: AL-MATIN CO.

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri

IRAQ-Kirkuk-Bahgdad St.

UKRAYNA

TEL: ++964 (050) 212-757

200800591

FAKS:++964 (050) 212-315

FĠRMA ADI: UKRFORESTCONSULTING

e-posta: khalidmayas@yahoo.com

04176, Kiev, Electrykiv St.29

Yetkili KiĢi: khalid mayas

TEL: ++380 (44) 4255079

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

FAKS:++380 (44) 4251440
e-posta: lisconsulting@i.ua
Yetkili KiĢi: U. A. Sobolev (CEO)
Ukraynalı firma, çeĢitli türlerde kereste ticareti yapmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
Kereste türleri: 1-çam, alaçam, ağarmıĢ köknar kütükleri
(pine, spruce pine and silver fir timber logs) 2- meĢe, diĢbudak ağacı, kayın ağacı 3- sert ağaç ( oak, beech, hornbeam,
ash, maple) ve yumuĢak ağacın teknolojik hammaddesi. Söz
konusu talep, Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiĢtir.

iRAN
200800597
FĠRMA ADI: Belca Group

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
UKRAYNA
200800602
FĠRMA ADI: UKR-NOVA
Donetsk, Ukraine
TEL: ++380 (50) 3679133
e-posta: ugol3@donspecprom.com
Yetkili KiĢi: Chaliy Konstantin
Firma, enerji santrali kömürü satmak istediğini bildiriyor.

TEL: ++98 (21) 22258252-3
FAKS:++98 (21) 22258254
e-posta: p.afkari@belca-group.com
Yetkili KiĢi: P. Afkari
Tahran ve Dubai'de ofisleri bulunan ve bölgede faaliyet
gösteren bir ticaret ve sanayi firması, Türk firmalarıyla ortaklık kurarak gıda sektöründe bölge pazarında kuvvetli rol
almak istediklerini bildiriyor. Firmanın Ġran’ın Kuzey Batısındaki Zanjan Eyaletindeki tüm altyapısı bulunan 100 Hektarlık
alandaki gıda sanayi kampusunda, hâlihazırda meyve suyu
üretimi ve kuruyemiĢ kavurma ve paketlemesi yapılmaktadır.
Söz konusu talep Birliğimize, Ankara-Ġran Ticaret AtaĢeliği
vasıtasıyla iletilmiĢtir.
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MISIR

e-posta: info@zubairent.com

200800582

Yetkili KiĢi: Ch. Qaiser Bashir Nasir

FĠRMA ADI: EL HAMD TRADING COMPANY

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

188, El Hegaz St. Heliopolis, Cairo - Egypt
TEL: ++20 (2) 26226149

RUSYA
FAKS:++20 (2) 26202775
200800604
e-posta: hamdytrd@gega.net
Yetkili KiĢi: Mr.Khaled Hamdy / General Manager
Tıbbi aromatik bitki, tohum, Mısır pirinci, papatya çiçeği ve
tozu, kimyon, rezene tohumu, Hibiscus, Markoram, fesleğen,
nane yaprak ve ezmesi, beyaz ayçiçeği, kabak çekirdeği,
karpuz çekirdeği, yer fıstığı, sarı susam tohumu, yonca
tohumu, yeĢil kahve çekirdeği, karanfil, kimyon tohumu ve
Çin tarçını ihracatçısı ve ithalatçısı olan firma Türk piyasasına girmek ve firmalarımızla iĢ yapmak istediğini bildiriyor.
Söz konusu talep, Ġstanbul Mısır ticaret ofisi tarafından Birliğimize iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +2 012 2150014
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
200800583
FĠRMA ADI: EL HAMD TRADING COMPANY
188, El Hegaz St. Heliopolis, Cairo - Egypt

FĠRMA ADI: JSC Meat and Poultry Processing Plant
"Penzenskii"
178 b, Austrina str. 440015, Penza Russia
TEL: ++7 (8412) 677224
FAKS:++7 (8412) 509339
e-posta: k.timohina@pmpk.net
Yetkili KiĢi: Ksenia Timohina
Firma, tasniflenmemiĢ ve iĢlenmemiĢ, kalınlığı 3,5 - 4,5 mm
arasında değiĢen, maksimum deri ağırlığı 23 kg. tuzlanmıĢ
sığır derisi satmak üzere Türk firmalarla ortaklık yapmak
istediğini bildiriyor. Nakliyenin ahĢap paletlerde ve 50 tonluk
miktarlarda olacağı ve hammaddenin kalitesinin ve teslimat
Ģartlarının ortaklarına göre yapılmak istendiği de belirtilmiĢtir.

TEL: ++20 (2) 26226149
FAKS:++20 (2) 26202775

Tekstil ve tekstil malzemeleri

e-posta: hamdytrd@gega.net

A.B.D.

Yetkili KiĢi: Mr.Khaled Hamdy / General Manager

200900006

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

FĠRMA ADI: T T I, LLC
3777 Boulder Drive Troy, Michigan Postal Code: 48084 USA
TEL: ++1 (248) 4448790
FAKS:++1 (248) 5640909
e-posta: paul.biegen@tticonsultants.com
Yetkili KiĢi: Paul Biegen

PAKiSTAN
200800577
FĠRMA ADI: Zubair Enterprises
TEL: ++92 (54) 7500300
FAKS:++92 (54) 7500200

Firma, tedarikçisi olduğu Meksika firmasının ihtiyacı için
ikiĢer aylık periyotlarla Lancaster, Satin, Oxford ve Uniform
cinsi kumaĢ almak istediğini bildiriyor. Her iki ayda bir 40
foot’luk okyanus konteynırlarıyla sevkiyatı yapılacak olan
kumaĢlar ve miktarları Ģunlardır: a) Lancaster (%65 polyester, % 35pamuk) - talep edilen renk: mavi ve gri - eni 1,7
metre ‘ miktar: 16.250 m2, b) Satin (%65 polyester, %35
pamuk) - talep edilen renk: lacivert, siyah ve bej - eni 1,7
metre - miktar: 16.250 m2, c) Oxford (%65 polyester, % 35
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pamuk veya %60 polyester, % 40 pamuk) - talep edilen renk:
açık/gök mavisi, beyaz ve pembe - eni 1,7 metre ‘ miktar:
16.250 m2, d) Uniform (%65 polyester, %35 pamuk) - talep
edilen renk: lacivert, bej ve gri - eni 1,7 metre - miktar:
16.250 m2.

istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Bosna
Hersek Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
Deri ve deri mamulleri

GÜRCiSTAN

JAPONYA

200800585

200800599

FĠRMA ADI: CHEMI MAMULI LTD

FĠRMA ADI: YAMADA CORPORATION

142a Tsereteli av Tbilisi, 0119, Georgia

RYUEN BUILDING 6TH FLOOR 1-3-1 SHIBAKOEN.
MINATO-KU, TOKYO 105-0011

TEL: ++995 (99) 142118
e-posta: roinsh@gmail.com

TEL: ++81 (3) 64025511
Yetkili KiĢi: R. Geladze
FAKS:++81 (3) 64025512
e-posta: s-moriyama@yamada.co.jp

Firma, 50 kg.lık polietilen çuvallar içerisinde gübre satmak
istediğini bildiriyor.

Yetkili KiĢi: Susumu Moriyama / General Manager

MISIR

Japonya'da yüksek teknoloji ürünleri ve güvenlik ürünleri
alanında
faaliyet
gösteren
Yamada
firması
(www.yamada.co.jp) ürün çeĢitlemesi amacıyla çeĢitli ülkelerde ve Japonya'da moda markası haline gelen Samantha
Thavasa markalı çantaları da ürünleri arasına kattığını ve bu
çantaları Türkiye'de de satmak üzere uzun süreli ortaklık
yapmak istediklerini bildiriyor. Türk ürünlerini de Japonya
pazarına sokma konusunda niyet beyanında bulunan firmanın söz konusu talebi, Birliğimize Japonya’daki (Tokyo) T.C.
Büyükelçiliği Ekonomi MüĢavirliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

200800575
FĠRMA ADI: TRADE MASTERS CO.
TEL: ++20 (3) 424 99 50
FAKS:++20 (3) 424 99 06
e-posta: abeer@tmcegypt.com
Yetkili KiĢi: Mrs.Abeer Ahmed

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri

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

BOSNA HERSEK
200800578

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

FĠRMA ADI: SANICA
iNGiLTERE
Ul. Oslobodilaca bb, 79285 Bosna i Hercegovina
200800600
TEL: ++387 (37) 672024

FĠRMA ADI: Micro Plastics International Ltd

FAKS:++387 (37) 671012
e-posta: disanica@bih.net.ba

Unit 2 Henley Industrial Park Henley Road Coventry, CV2
1SR, UK

Yetkili KiĢi: Prof. Dr. Salah-Eldien Omer

TEL: ++44 (2476) 614320

Orman ürünleri üreticisi olan firma, ürünlerinin ticaretini
yapmak üzere Türk firmalarla uzun vadeli iĢbirliği yapmak

FAKS:++44 (2476) 614831
e-posta: gwood@microplastics.co.uk
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Yetkili KiĢi: Guy Wood / Sales Engineer

Yetkili KiĢi: Alejandro Memoli-Direktör

Naylon somun, cıvata, conta ve kablo düzenleyiciler / kablo
kanalları üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak üzere Türkiye'de bir distribütör ile temas kurmak istediklerini bildiriyor.

Firma, PVC mamulleri almak istediğini bildiriyor. Firmanın
almak istediği mamuller: gıda ambalajlamasında kullanılan
PVC streç film, PVC tüpler, PVC borular, PVC profil, ve PVC
pencere. (Shrink PVC film NCM code #3920.4390, PVC food
film NCM code #3904.21XX, PVC compound NCM code
#3904.22XX). Söz konusu talep, Birliğimize Buenos Aires
Ticaret MüĢavirliği vasıtasıyla iletilmiĢtir. Alejandro Memoli ile
00 5989 - 443 2710 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

MISIR
200800581
FĠRMA ADI: AL SHOROUK CO. For Synthetic Fibers
TEL: ++20 (2) 269 87851
FAKS:++20 (2) 263 78367
e-posta: hamdy_100@yahoo.com
Yetkili KiĢi: Mr.Hamdy Khafagy
Plastik mamuller (sentetik ipler, monofilament (HDPE), çeĢitli
ağlar ve sera malzemeleri üreticisi olan firma, Türk pazarına
girmek ve Türk firmalarla iĢbirliği yapmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep, Ġstanbul Mısır ticaret ofisi tarafından
Birliğimize iletilmiĢtir.

Ana metaller ve ilgili ürünler
UKRAYNA
200800576
FĠRMA ADI: PROMSPECMASHPOSTAVKA LLC
Office 22, b. 5/a Vasnetsova street, Donetsk Ukraine, 83096
TEL: ++380 (68) 666 02 04

SIRBiSTAN

FAKS:++380 (50) 534 24 30

200800587

e-posta: antongrin@gmail.com

FĠRMA ADI: TRGOEXPORT

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

11132 BELGRADE, Mladenovaeka 11
TEL: ++381 (60) 615 99 55
FAKS:++381 (11) 2 507 255
e-posta: dfcex@komres.net

Mamul ürün ve malzemeler

Yetkili KiĢi: Branislava Tomasevic

PAKiSTAN

Firma, plastik ürün (çatal, kaĢık, bıçak, bardak, tabak, meyve-sebze saklama kapları, alüminyum kâğıt tabak, alüminyum kâğıt ve plastik içki kasası) almak istediğini ve söz
konusu ürünleri alarak Sırbistan ve çevre ülkelerde satmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, tekliflerin kilogram, adet
veya paket bazında verilmesini istediğini de belirtiyor.

200800592

URUGUAY

TEL: ++92 (52) 6610736

200900004
FĠRMA ADI: ROUTRADE URUGUAY
Rambla O`Higgins 4999 - Oficina 502 - (11400) Montevideo URUGUAY
TEL: ++598 (2) 6195393

FĠRMA ADI: Him Industries
BI-7/1A, St. # 2 PO Box: 34, Gujranwala Road Daska-51010
Sialkot Pakistan

FAKS:++92 (52) 6610089
e-posta: himindustry@brain.net.pk
Yetkili KiĢi: Rafia Mughal
Güzellik bakım aletleri üreticisi ve ihracatçısı olan firma bu
ürünleri satmak istediğini bildiriyor.

FAKS:++598 (2) 6195393
e-posta: amemoli@routrade.com
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Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de

200800303

Yetkili KiĢi: Gülay Türer

FĠRMA ADI: HDB Distribution

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.

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

200800306

200800304

Yetkili KiĢi: Gülay Türer

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

D-60433 Frankfurt am Main

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
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.

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

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

8,

200800305

TEL: ++49 (69) 5870073-62

FĠRMA ADI: HDB Distribution

FAKS:++49 (69) 5870073-61

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

Main

Main

60433

Frankfurt

am

Main

e-posta: tuerer@smd-germany.com
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Yetkili KiĢi: Gülay Türer
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.

Traktörle kullanılan toprak burgu makineleri/matkapları ve
bunlarla ilgili uçlar ve diğer parçaları üreten Milad Arak Endüstri Grubu, kendi adına tescilli olan toprak burgu makineleri/matkapları ile Türkiye pazarına girmek istediğini bildiriyor.
Firma yetkilisi ile +98 9181 613128 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
TÜRKiYE

200900002

200800083

FĠRMA ADI: SMD GmbH

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

August Schanz Straße 8 - 60433 Frankfurt am Main Germany

Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA
TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)

TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++90 (312) 472 39 52
e-posta: tuerer@smd-germany.com
e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
Yetkili KiĢi: Erhan Boyvat (Makine Mühendisi)
Firma, ikinci el dökümhane ekipmanları ve tüm dökümhane
tesisi temini, kurulumu, danıĢmanlık hizmetleri, planlama,
montajı ve sökümü, çalıĢır vaziyete getirme, eğitimi gibi tüm
hizmetleri verdiğini bildiriyor.

TEL: ++420 (383) 835 197

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

FAKS:++420 (383) 835 198

UKRAYNA

e-posta: info@abadia.cz

200800590

Yetkili KiĢi: Mrs.Vladimira Sestauberova

FĠRMA ADI: Yuzhny Machinostroitelny Zavod- YUMZ

Delikli plastik kalıplarla basınçlı döküm teknolojisini kullanarak yapılan sıhhi seramik üretiminde kullanılan makinelerden
oluĢan modern otomatik üretim hatları imal eden firma,
müĢteriler aradığını bildiriyor. Firma yetkilisiyle +420 774 466
600 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir. Söz
konusu teklif, Birliğimize (CzechTrade Ġstanbul) Çek Ticaret
GeliĢtirme Ajansı Ġstanbul Ofisi vasıtasıyla iletilmiĢtir.

Kyiv, Ukraine

ÇEK CUMHURiYETi
200800596
FĠRMA ADI: Abadia a.s.
Slapy u Tabora 144 391 76 Slapy Czech Republic

TEL: ++380 (44) 2391826
e-posta: dbelor@national-agency.com.ua
Yetkili KiĢi: Dmytro BILOKUROV- Assistant of General
Director

iRAN
200900005
FĠRMA ADI: Milad Arak Industrial Group

Ukraynalı firma, 4X2 ve 4X4 traktör ticareti yapmak üzere
Türk firmalarla iĢbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ukrayna Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiĢtir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +380 67 401 01 15 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

TEL: ++98 (0861) 4132038
FAKS:++98 (0861) 4132039
e-posta: alifathi_s111@yahoo.com
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Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri
iRAN

FĠRMA ADI: Airiaco
e-posta: aico@airiaco.com

200800517
FĠRMA ADI:
Presidency

200800598

Yetkili KiĢi: Mr. Beena - Mr.Aira
Technology

Cooperation

Office

of

Iran

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

Deseden firmasının ithalatçı bayii olan firma, ZĠMENS Röntgen Makinesi (700 mili amperlik, otomatik yatak, otomatik
seriograf ve iki tane tube ile birlikte) satmak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, piyasa fiyatı 350 bin Euro olan bu makinenin Sircan Serbest Ticaret Bölgesi teslim fiyatının 250 bin
dolar (175 bin Euro)olduğunu, 1 yıl garantisinin ve 10 yıl
boyunca yedek parça temininin de mümkün olduğunu belirtiyor. Ayrıntılı bilgi almak için firma yetkililerinden Mr. Beena
ile +989121961457 ve Mr.Aira ile +989125048284 numaralı
cep telefonlarından temas kurulabilir.

Yetkili KiĢi: H. Farahani (Head of International Department)
Laboratuar altyapısı ve Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren ‘Nanotechnology System Corporation (NATSYCO)’ adlı
Ġran Ģirketi, nanoteknolojinin babası olarak kabul edilen,
kullanıcının metaller gibi iletken ya da yarı iletken yüzeylerden ve hatta DNA ya da antikorlar gibi biyolojik moleküllerden görüntü almasını mümkün kılan, nanometre boyutlarında
2 boyutlu ve 3 boyutlu net, doğru ve kopyalanabilen görüntü
sağlayan NAMA- STM adlı geliĢmiĢ bir tarama, tünelleme
mikroskobu konusunda, 1) GeliĢtirme ve seri üretimi, 2)
Ürünün pazarlanması alanında ortaklık yapabileceği Türk
firmaları arıyor. Ġran Teknoloji ĠĢbirliği Ofisinden gönderilmiĢ
olan bu teklifle ilgileniyor ve firma ile irtibata geçmek istiyorsanız, yazıĢmanızda ilgilendiğiniz Ġran firmasının adını mutlaka belirtiniz.
200800523
FĠRMA ADI:
Presidency

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
ALMANYA
200900003
FĠRMA ADI: SMD GmbH
August Schanz Straße 8 - 60433 Frankfurt am Main Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-62
e-posta: tuerer@smd-germany.com
Yetkili KiĢi: Gülay Türer

Technology

Cooperation

Office

of

Iran

#23, West Arash St., Zafar, Tehran, Iran
TEL: ++98 (21) 66500065
FAKS:++98 (21) 66500060
e-posta: Farahani@tco.ir
Yetkili KiĢi: H. Farahani (Head of International Department)
Video-optik, elektronik, görüntü iĢleme, yüksek doğruluk
oranında ölçüm ve laboratuar gereçleri alanında faaliyet
gösteren ‘Behin Pazhouhesh Eng.’ adlı Ġran Ģirketi, parmak
izi tanıma sistemi uygulamaları için uygun olan, parmak
izinin kâğıt üzerinde çıktısını alabilen, parmak izini bölgesel
olarak incelemek için hızlı yakınlaĢtırma özelliği ile çoklu
parmak izi görüntülerini aynı anda inceleyip karĢılaĢtıran
AFIS/AFS adlı otomatik parmak izi tanıma sistemi konusunda 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.

Almanya’da faaliyetine son veren çok büyük bir nakliyat
Ģirketinin geride kalan 2. el 170 aracının ( TIR ve yükleyicileri, çekici, frigorifik, trailer, römork, ) satıĢı için görevlendirilen
Ģirket, söz konusu araçları alabilecek Türk Ģirketleri ile irtibat
kurmak istiyor. Aralarında KRONE, RICÖ, MEGA, MAN,
Daimler Benz ARCOS, Daimler Chrysler vb. markalar olan
tüm araçların toptan satıĢa sunulduğu bildirilmiĢtir.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
LiTVANYA
200800594
FĠRMA ADI: EKOBOX LT.
Perlojos km. Varenos raj. Lithuania
TEL: ++370 (640) 39396
FAKS:++370 (527) 88845
e-posta: sales@ekobox.lt
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Yetkili KiĢi: Irma Stankauskiene/ Ticaret Müdürü
Kütük kabin ve ahĢap mobilyadan sauna malzemeleri, bahçe
mobilyaları, yazlık ev ve villa ahĢap malzemeleri, depo, evcil
hayvan kulübeleri, çiçek ahĢap saksıları, çocuk oyun evleri
gibi ürünler üreticisi olan firma, bu ürünleri ihraç etmek üzere
Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Ġnşaat işleri
A.B.D.
200800579
FĠRMA ADI: Abalaco, Inc.
645 Castle Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410, USA

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
HOLLANDA
200800580
FĠRMA ADI: Coskun Solar-GunesElectric INC.

TEL: ++1 (561) 633 8322
FAKS:++1 (561) 694 5580
e-posta: avc@abalaco.com
Yetkili KiĢi: Vural Cengiz

FAKS:++31 (70) 366 16 28

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

e-posta: coskun@wanadoo.nl

iRAN

Yetkili KiĢi: Mustafa CoĢkun

200800586

1975-76 yıllarında, güneĢ kolektörleriyle sıcak su üreten
sistemi Türkiye´ye ilk getiren, tanıtan ve uygulayan kiĢinin
kurduğu Hollanda’da yerleĢik ‘CoĢkun Solar-GüneĢ Electric
INC’ firması, Türkiye’de bir entegre (PV - photovoltaics)
güneĢ pil sistemleri fabrikası kurmak istiyor. Cell ve panellerin entegre üretimi için (silicium→ ingot→ wafer→ hücre→
panel ve montaj sistemi) gerekli makine, teknoloji ve diğer
malzemelerin hepsine ihtiyacı olan firma, söz konusu fabrikayı Türkiye’de (Ġstanbul of Ġzmir) anahtar teslimi Ģeklinde
kurabilecek Ģirketlerle temas kurmak istiyor. Projenin Türkiye’de, yıllık üretim kapasitesinin 100mW, maliyetinin de 50
milyon € civarında olacak Ģekilde tasarlandığı belirtilmektedir.

FĠRMA ADI: Sima Chub

Gravendreef 9 2542NM Den Haag/ Holland
TEL: ++31 (70) 366 16 28

Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra firma, binaların
çatılarına takılacak güneĢ pili panelleri ile GüneĢten elektrik
enerjisi üretmeye olanak veren sistemler üretecektir.
Evler için tasarlanan ve aylık ortalama 150 kW elektrik üretebilen komple bir sistemin maliyetinin 2,5-3 bin Euro civarında olacağı, (sistem istenilen güçte ayarlanabilir) kendini 47 yıl civarında amorti edeceği hesaplanmaktadır. GüneĢ
Elektrik sistemini monte ettikten sonra; sistem, güneĢ veya
aydınlığı görünce elektrik üretmeye baĢlayacak Ģayet evdeofiste kimse yoksa veya üretilen elektrik o anda yeterince
tüketilmiyorsa, ileri geri sayabilen sayaç sayesinde sistemin
ürettiği, ihtiyaç fazlası elektriği mahsuplaĢmak üzere (veya
ilerde teĢvik karıyla birlikte geri almak Ģartıyla) Ģehir Ģebekesine verecektir. Firma, entegre PV=photovoltaic fabrika
projesi için Türkiye genelinde her ile ortaklıklar ve yetkili
temsilcilikler verecektir.

TEL: ++98 (21) 88873860
FAKS:++98 (21) 88672612
e-posta: info@simachoob.ir
Ġran Radyo ve Televizyon Kurumuna Bağlı olarak faaliyet
gösteren kamu firması, toplantı, konferans, sinema vs. salonlarının dekorasyonu ve ses ve görüntü cihazlarının tasarımı
ve uygulamasında Türk firma ve kuruluĢlarının taleplerini
karĢılamak istediğini bildiriyor. Firma, 30 yılı aĢkın sürede
Ġran’ın önde gelen ahĢap fabrikalarının ürünlerinden yararlanarak ülke içi ve dıĢında yaklaĢık 1000 proje gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu talep, Birliğimize Ġran’ın Ankara Büyükelçiliği
Ticaret MüĢavirliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.
200900007
FĠRMA ADI: Fan Niroo
No. 21, Negar Alley, Vanak Sq., Vali-e-Asr St. THERANIRAN.
TEL: ++98 (21) 88 77 11 41
FAKS:++98 (21) 88 77 11 42
e-posta: Info@fanniroo.com
Deniz suyu ve tuzlu suların tuzdan arındırılarak sanayide,
tarımda ve içme suyu olarak kullanılması için iki yöntem
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[(Deniz suyu için MED veya RO (SWRO) ve Tuzlu su için
MED + RO veya RO (SWRO)]kullanan firma, su arıtma
tesisleri ve atık su geri dönüĢümü tasarımı yaptıklarını ve
tesis kurmak üzere bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

ce dillerine hâkim olmasının tercih edildiği belirtiyor. Bu
konsorsiyum
ile
temas
kurmak
isteyenlerin
kih_office@gmx.at adresine e-posta yoluyla baĢvurmaları
istenmektedir.
BREZiLYA

ROMANYA
200700586
200900009
FĠRMA ADI: VEDAT MUTLU
FĠRMA ADI: Beyler S.A.
Galati - Romania

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

TEL: ++40 (74) 9777000

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

e-posta: mehmetfazlioglu@yahoo.com

e-posta: vedatmutlu64@mynet.com

Yetkili KiĢi: Mehmet Fazlıoğlu

Yetkili KiĢi: Vedat Mutlu

Romanya’da çelik ve ahĢap kapılar, aksesuar ve kilit imalatı
ile iĢtigal eden Türk Ģirketinin, Galati Ģehir merkezinde
baĢlamıĢ olduğu 4 bloktan ve toplam 384 daireden oluĢan
BEYCITY projesini, finansal kriz sebebiyle 2008 ARALIK ayı
itibari ile durdurduğu, projenin tamamlanabilmesi için ortak
alınması veya tamamen devredilmesine karar verildiği ve bu
bağlamda proje ile ilgili gerekli tüm bilgi, belge ve resimler ile
satıĢ koĢullarının, Ģirketin Internet adresinde sunulduğu
bildiriliyor. Ayrıca, projenin mevcut kriz koĢullarında dahi karlı
bir yatırım olduğu, projenin zaman alan ağır iĢlerinin tamamlandığı ve satıĢa hazır hale getirildiği de belirtiliyor. Söz
konusu talep, Birliğimize BükreĢ Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği vasıtasıyla iletilmiĢtir.

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.

CEZAYiR
200702980

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
AVUSTURYA
200800595
FĠRMA ADI: Avusturya Ticaret MüsteĢarlığı
Armada ĠĢ Merkezi, EskiĢehir Yolu No: 6, A Blok Kat:13
Ofis:19 Söğütözü ‘ Ankara
TEL: ++90 (312) 2192141
FAKS:++90 (312) 2192145
e-posta: ankara@austriantrade.org
Yetkili KiĢi: Mr. Richard Bandera (Avusturya Ticaret MüsteĢarı)
Uluslararası ticari iliĢkiler üzerine çeĢitli ülkelerde faaliyet
gösteren bir Ģirketler topluluğu olan "KIH (Konsortium
Internationaler Handelsbeziehungen)", Avrupa’daki üyelerinden gelen farklı ürün taleplerini Türkiye’den tedarik edecek
bir temsilci aradıklarını ve bu temsilcinin Almanca ve Ġngiliz-

FĠRMA ADI: SARL TURALCOM
BATIMENT A N° 1 COOP BATIMETAL EL BAHDJA RUE
1200 LOGTS 16311 BAB EZZOUAR (EN FACE HOTEL
MERCURE) ALGER/ ALGERIE
TEL: ++213 (21) 24 60 56
FAKS:++213 (21) 24 92 12
e-posta: info@turalcom.com
Yetkili KiĢi: Muhammed SARISOY
Cezayir’de yerleĢik bir Türk-Cezayir ortaklığı olan ticaret ve
danıĢmanlık firması, Cezayir’de ticari faaliyette bulunmak,
Ģirket / Ģube / dağıtım acentesi kurmak, pazar ve yatırım
araĢtırması yapmak isteyen Türk firmalarına yardımcı olacağını bildiriyor. Cezayir'deki CEIMI adlı ĠĢadamları Derneği'nin
yöneticileriyle irtibat halinde olan Ģirket, Türk ve Cezayirli
iĢadamlarını bir araya getirmek için etkinlikler düzenlemek
istiyor. Muhammed Sarısoy ile 00213 76 22 79 12 (Cezayir)
ve 0090 533 726 35 87 (Türkiye) numaralı cep telefonlarından da irtibat kurulabilir.
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iNGiLTERE
200800588
FĠRMA ADI: Days Hotel London North
M1 Junction, 2/4 Mill Hill London, London NW7 3HU UK
e-posta: dayshotellondonnorth@googlemail.com
Yetkili KiĢi: Mr.Tyler Briggs, Human Resources Manager
"Days Hotel London North" adlı oteller zinciri; Ġngiltere’de
ġubat 2009’da açacağı yeni oteline, Kanada, ABD ve Ġngiltere dıĢındaki ülkelerden aĢağıdaki pozisyonlar için yaklaĢık
70-90 genç ve enerjik elemanlar istihdam edeceğini bildiriyor.
Pozisyonlar: AĢçıbaĢı ve sos aĢçısı, yiyecek ve içecek müdürleri, sekreterler ve asistanlar (yönetici asistanları), bulaĢıkçılar- (bu kiĢiler iyi iletiĢim becerilerine sahip olmalı ve
makul bir ölçüdeki ağırlığı çekip, kaldırıp itebilmeli), kat
hizmetlileri yöneticisi, kat hizmetlileri yönetici asistanı, hizmetliler: tam eğitim verileceğinden, herhangi bir deneyim
gerektirmez, araba yıkamacılar: tam eğitim verileceğinden,
herhangi bir deneyim gerektirmez, kat hizmetlileri: tam eğitim
verileceğinden, herhangi bir deneyim gerektirmez, otel müdürü asistanı, gece müdürleri, bilgisayar teknisyenleri, depo
sorumlusu, vezne sorumlusu, muhasebe katipleri, alacak
muhasebesi, muhasebeciler, teknikerler, gece denetleyicileri,
rezervasyon müdürleri ve rezervasyoncular, resepsiyonistler
ve resepsiyon vardiya amirleri, insan kaynakları müdürleri:
minimum 1 yıl denetleme veya ĠK deneyimine sahip ve
Ġngilizce iletiĢimde etkin olmak zorunda (iki dil bilinmesi tercih
sebebi olmakla beraber zorunlu değildir) ayrıca, bilgisayar ve
müĢteri hizmet kabiliyeti olmak zorunda, valiz taĢıyan otel
görevlisi ve kapı görevlisi, güvenlik ve gözetimciler, finans
müdürleri, yiyecek-içecek müdürleri, genel müdürler, yatılı
müdür, bakım teknikerleri.

Pozisyonlar: Enfeksiyon kontrol pratisyeni- RN/Regist 2-5
yıllık deneyim, pazartesiden cumaya çalıĢacak deneyimli
genel pratisyen, anestezi uzmanı, cerrah, psikiyatr, doğum
uzmanı/ jinekolog, dâhiliye uzmanı, pediatrik/ergen tıbbı
uzmanı, aile hekimi (doğum uzmanı hariç). Seçilerek Ġngiltere’ye gelecek olanların uçak biletlerinin karĢılanacağı, Ġngiltere’de 3 yıllık çalıĢma izni ve gerekli diğer belgelerin temini
konusunda yardımcı olunacağı belirtilmektedir. BaĢvurulmak
istenen pozisyon, gönderilecek olan e-mailin konu bölümünde belirtilmelidir.
NEPAL
200800603
FĠRMA ADI: B.M. Overseas P. Ltd
GPO Box: 8973, mpc 875, New Baneshwor, Nepal
TEL: ++977 (1) 4461635
FAKS:++977 (1) 4469704
e-posta: bmoverseas@wlink.com.np
ĠĢ ve iĢçi bulma konusunda faaliyet gösteren firma, Türkiye'den iĢçi ihtiyacı olan firmalara Nepal'den iĢçi sağlamak
istediğini bildiriyor.

RUSYA
200800601
FĠRMA ADI: STF CC CONTSTAND - Scientific Technical
Foundation and Certification Center
Marshala Koneva str,5 123060 Moscow Russia

Ücretlerin, Ġngiltere ve diğer geliĢmiĢ ülkelerdeki tüm 5 yıldızlı otel maaĢları gibi cazip olduğu, uçak biletlerinin karĢılanacağı, Ġngiltere’de 3 yıllık çalıĢma izni ve gerekli diğer belgelerin temini konusunda yardımcı olunacağı belirtilmektedir.
BaĢvurulmak istenen pozisyon, gönderilecek olan e-mailin
konu bölümünde belirtilmelidir.

TEL: ++ 7 (499) 194 83 80

200800589

Firma, Rusya'ya ihracat yapmak isteyen Türk firmalarına,
ürünlerinin Rusya’daki ilgili standartlara uygunluğunu tespit
etmek ve tüketici beklentilerini karĢılar nitelikte olduğunu
ortaya koymak için yapılan deney, muayene ve belgelendirme çalıĢmaları konularında hizmet vermek istediğini bildiriyor. Örneğin 1- Rostechnadzor'dan (riskli ekipman kullanma
izni veren düzenleyici Rus organı) GOST R sertifikası ve
temini, 2- Ürün testi (petrol ürünleri, ekipman, metallerin
aĢınma testi v.b) 3- Riskli ekipmanların, benzin, gaz ve
petrokimyasal endüstrilerinde sanayi güvenliği 4-HSE tetkik
ve yönetim sistemleri sertifikası (ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001).

FĠRMA ADI: Days Hotel London North
M1 Junction, 2/4 Mill Hill London, London NW7 3HU
e-posta: dayshotellondonnorth@googlemail.com
Yetkili KiĢi: Mr.Tyler Briggs, Human Resources Manager
"Days Hotel London North" adlı oteller zinciri; personel revirlerindeki sağlık personeli ihtiyacını karĢılamak için Kanada,
ABD ve Ġngiltere dıĢındaki ülkelerden aĢağıdaki pozisyonlar
için genç ve enerjik eleman istihdam edeceğini bildiriyor.

FAKS:++ 7 (499) 194 81 66
e-posta: ntf@contstand.ru
Yetkili KiĢi: Svetlana Mashkova
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TÜRKiYE
200800545
FĠRMA ADI: YOLĠÇĠ PRODÜKSĠYON EĞĠTĠM DANIġMANLIK
MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi 8. Sokak 18/3 Bahçelievler
ANKARA
TEL: ++90 (312) 223 20 39
FAKS:++90 (312) 213 99 83
e-posta: yolici@gmail.com
Yetkili KiĢi: Yasemen Yılmaz
Her türlü hizmet ve mal üretiminin en uygun biçimde ve en
doğru hedeflerle tanıtımı için çeĢitli dillerde yazılı, görsel,
iĢitsel, dijital ortamda ya da basılı her türlü tanıtım, reklam
prodüksiyonu yapan firma; kitle iletiĢim araçları için hazırlanan reklamlar, tanıtım broĢürleri, katalogların yanı sıra,
ulusal ya da uluslararası fuar, kongre gibi organizasyonlar
için tanıtım faaliyetleri alanında da hizmet verdiğini bildiriyor.
Firma, Avrupa’daki yayıncılığın ölçütü olan EBU standartlarında hizmet verdiğini bildiriyor.

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