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İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaşabilmektedir.
Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danışmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.

TOBB,

Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alışverişine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

200800273

Pirinç ve başlıca tarım ürünleri ihracatı yapan firma, bu
ürünleri Türkiye'ye satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Mısır Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma
yetkilisi ile +0100003079 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

FİRMA ADI: El Welely Group

PAKiSTAN

73, El Horeya Avenue, Delta Bldg Alexandria / Egypt

200800297

TEL: ++20 (3) 3904656

FİRMA ADI: FIBRETEX INTERNATIONAL

FAKS:++20 (3) 3904655

F-36/4 BLOCK- 8 CLIFTON KARACHI 75600 PAKISTAN

e-posta: welely@elwelely.com.eg; mwelely@hotmail.com

TEL: ++92 (21) 5834008

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
MISIR
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FAKS:++92 (21) 5834102
e-posta: fibretex@fibretex.net
Firma, Türkiye'den nohut ve diğer baklagillerden ithal etmek
istediğini bildiriyor.

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler
iRAN
200800322
FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler

No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN
TEL: ++98 (21) 22849321

RUSYA
FAKS:++98 (21) 22845889
200700008
e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: sakula@vizeavrasya.com
Rusya Federasyonu'nda dünyaca ünlü Kuzbass, Sibirya
kömürü üreticisi bir şirketin Türkiye temsilcisi olan firma; en
az 150.000 ton ve üzerinde SSPK tip kömür ihtiyacı olan
Türk fabrikalarının uzun vadeli kontrat yapabilmelerine
aracılık etmek istemektedir. Firma, 50-300 mm arasında
değişen boyutlarda %4 Nem , %8 Kül, % 0.5 Kükürt ve 6800
Kcal/kg kalori değerinde olan 1.sınıf SSPK tipi kömüre
sahiptir.

İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.

Gıda maddeleri ve içecekler
GÜNEY AFRiKA
200800302
FİRMA ADI: PICCANTE FOODS
Cape Town, South Africa.

Metal cevherleri

TEL: ++27 (21) 555 4572

iRAN

FAKS:++27 (21) 555 45 73

200800321

e-posta: piccantefoods@end2end.co.za

FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.
No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN

Firma, zeytin, zeytinyağı, kurutulmuş patlıcan, kurutulmuş
domates, helva ve tahin gibi gıda maddeleri almak istediğini
bildiriyor.

TEL: ++98 (21) 22849321

HiNDiSTAN

FAKS:++98 (21) 22845889

200800278

e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com

FİRMA ADI: Natureland Organic Foods

İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.

TEL: ++91 (94) 13377711
e-posta: info@naturelandorganics.com
Organik gıda ürünleri ihracatçısı olan firma, bu ürünleri
Türkiye'de satmak istediğini bildiriyor.
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ROMANYA

Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.

200800313

HiNDiSTAN

FİRMA ADI: Modares Food Chocolate Factory

200800282

TEL: ++40 (744) 545885

FİRMA ADI: AGRAWAL INDOTEX LTD.

e-posta: fazel@modares.ro

406, Balarama, Bandra Kurla Complex, Near Sales Tax,
Bandra (East) Mumbai 400051 India

Firma, şekerli mamul üretimi yapılan Bükreş'teki fabrikalarını
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Bükreş
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından iletilmiştir.

TEL: ++91 (22) 66779944
FAKS:++91 (22) 66683013

SiNGAPUR
e-posta: expimpsyndicate@mtnl.net.in
200800292
FİRMA ADI: Jupiter Health & Wellness services Pte Ltd.
TEL: ++65 (6829) 2231
FAKS:++65 ( 649) 5678
e-posta: dasmcspl@starhub.net.sg
Maden, mineral, maden filizi, demir alaşımı, besin ve gıda
konularında faaliyetleri olan firma, Türkiye'de işbirliği
yapabileceği girişimci firmalarla (kadın girişimciler dahil)
temas kurmak istediğini bildiriyor.

Pamuk ve viskoz üretimi ve ihracatı konusunda uzman olan
firma, aşağıda belirtilen şekillerde bu ürünlerini satmak
istediğini bildiriyor: 1- 6X40 FCL of NE30/1 100% cotton
combed autoconed waxed SIRO cleared yarn ideal for
knitting at an indicative price of USD 2,85 P/kg FOB Indian
ports against atsight L/c. 2- 6X40 FCL of NE16/2 100%
viscose (Rayon) warp yarn ideal for weaving at an indicative
price of USD 3,55 P/kg FOB Indian ports against atsight L/c.
3- 2X40 FCL of NE60/1 100% polyester weft yarn ideal for
use on any high speed air/water jet looms at an indicative
price of USD 3,30 P/kg FOB Indian ports against atsight L/c.
PAKiSTAN
200800295

Tekstil ve tekstil malzemeleri

FİRMA ADI: C&M Commodities And Mercantile

ALMANYA

20-Saeed Colony # (1) 213 Faisalabad Pakistan

200800274

TEL: ++92 (300) 8 661624

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

FAKS:++1 (267) 2204268

Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany

Firma, 75 x 155cm ölçülerinde, 370 gram ağırlığında ve
üzerlerinde (“POLICE CRIME SCENE” ve “RESERVED”)
baskılı havlu satmak istediğini bildiriyor. Firmanın teklif ettiği
fiyatlar; 20000 adet için tanesi 2.75 US$, 10000 adet için
tanesi 2.95 US$, 5000 adet için tanesi 3.35 US$ ve 3000
adet için tanesi 3.85 US$ olup, talebe göre istenilen renk,
ölçü ve kumaştan havlu üretilebileceği belirtilmektedir.

TEL: ++49 (221) 5402200
FAKS:++49 (221) 5402201
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Uluslararası boyutta distribütörlük yapan firma, Türkiye
menşeli tekstil (fashion), aksesuar, mobilya, iç dekorasyon
ürünleri almak istediğini bildiriyor. Başvuru yapacak
tedarikçilerin Almanya veya Türkiye`de faaliyet gösteriyor
olmaları, bir web sayfasına ve şirket e-mail adreslerine sahip
olmaları, en az 4 yıllık bir geçmişe sahip olmaları ve en az 1
milyon € ciro yapmaları şart koşulmuştur. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 25026 referans numarasını belirterek Türk

e-posta: emsol@cyber.net.pk

200800309
FİRMA ADI: R.M. Textile
R.M. Textiles, 16-B Agro Flats, Shadman Market, Lahore54000, Pakistan
TEL: ++92 (42) 7561212
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FAKS:++92 (42) 7561313

PAKiSTAN

Firma, tekstil alanındaki viskoz elyafı/lifi alıcıları, ithalatçıları
ve distribütörleri ile temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu talep, Pakistan Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.
Firma yetkilisi ile +92 301 401 5000 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

200800271

UKRAYNA

TEL: ++92 (111) 486486

200702133

FAKS:++92 (21) 5017565

FİRMA ADI: DOLPHIN UKRAINE COMPANY LTD.

e-posta: gulahmed@gulahmed.com

ODESA 7. KM KONTEINER NUMBER 1632 UKRAINE

Firma, Pakistan'a özel şal, atkı ve erkek, kadın ve çocuklar
için yün süveter ve hırka gibi kışlık giyecek üretici ve
tedarikçileri ile kaliteli kadın çantası, ayakkabı ve terlik
üreticileriyle temas kurmak istediğini bildiriyor.

TEL: ++380 (97) 2840531

FİRMA ADI: Gul Ahmed Textile Mills Ltd.
HT-4/B Landhi Industrial Area Karachi 75120 Pakistan

FAKS:++380 (97) 2840531
200800310
e-posta: dolphin_ukraine@mail.ru
FİRMA ADI: C & M Commodities and Mercantile
Firma, bayanlar için eteklik, ceketlik, pantolonluk ve
gömleklik lycrali kumaşlar almak istiyor.

20-Saeed Colony (1) 213 Faisalabad Pakistan
TEL: ++92 (300) 8661624

Elbise ve ayakkabı

FAKS:++92 (126) 72204268

ALMANYA

e-posta: emsol@cyber.net.pk

200800275

Firma,
gece
çalışanların
görünürlüklerini/güvenliğini
sağlamak için giydikleri %100 polyesterden her beden
güvenlik yeleği (tanesi 0,99 US$) satmak istediğini bildiriyor.
TÜV ve EN471 sertifikalı olan bu yeleklerin, talebe göre her
beden her renk ve kumaş ağırlığında üretilmesinin mümkün
olduğunu bildiriliyor.

FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 5402200
FAKS:++49 (221) 5402201

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

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

LiTVANYA

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

200800316
FİRMA ADI: UAB Wood Works
Verkiu 50, Vilnius, Lithuania
TEL: ++370 ( 68) 262289
e-posta: tadas.treikauskas@medinukai.lt
Uzun ömürlü ağaç evler, çatılar, tahta perde, yazlık ev, teras
ve merdiven gibi üretimlerin dışında dış mekan mobilyaları,
kapı ve pencere üretimleri de yapan firma; kereste, ince
kaplamalık tahta, kontrplak, dekoratif kaplamalar, sunta gibi
malzemelerden üretilen ürünlerini almak isteyen ithalatçı
firmalarla irtibata geçmek istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Litvanya Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.
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Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
A.B.D.
200800223
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar, 06640,ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
ABD, Rusya ve İsrail patentli nano teknolojik hazır ürünlerin
Türkiye temsilciliğini yürüten firma, ithal edeceği yeni nesil
ileri teknoloji cilt bakım ürünlerini (dermo kozmetik) Türkiye
pazarına sunmak için tanıtım, dağıtım ve satışını yapacak iş
ortağı aramaktadır.
Firma, insanoğlu tarafından üretilmiş kimyasal ilaçların
yerine, biyolojik bilgi transferinin onarılması yoluyla
organizmanın fonksiyonel dengesinin ve kendini iyileştirme
işlemlerinin (self-healing processes) arttırılmasının mümkün
olduğunu belirtmektedir. Ürün, insan vücudunda var olan
maddeleri (ingredients) temin ederek vücuda yardımcı
olmaktadır. Firma, insanlar için yapılabilecek en iyi şey biraz
da olsa ama gerçek olarak yaşlanma sürecini yavaşlatmak
olduğunu vurgulamaktadır.
Firma, bayanlar ve erkekler için geliştirilmiş ürünlerinin
sadece erken yaşlanmayı önlemediğini, aynı zamanda akne
(sivilce) ve akne izlerine, yağlı ve kuru ciltlere karşı etkili, cilt
elastikiyetini sağlamaya yardımcı olduğunu, oksijen
kullanımını arttırarak daha sağlıklı ve genç görünen cildi
ortaya çıkardığını ifade etmektedir.
Firma, cilt bakım ürünleri teknoloji serilerinin, onarma etkileri
ile insan vücudunda doğal olarak mevcut olan kendini
iyileştirme işlemlerini (self-healing processes) aktif hale
getirebilen ilk ve tek nano esaslı cilt bakım sistemi olduğunu
ve bunun nano parçalara değil, daha sofistike, daha gelişmiş
ve insan vücudu için daha natürel yaklaşıma dayandığını
söylemektedir. Firma bu yaklaşımı, nano (10-9; bir gramın
milyarda biri) ve pico (10-12; bir gramın trilyonda biri)
boyutlarda – İnsan hücrelerinin normal fonksiyonu için tam
olarak gerekli oranda biyolojik olarak aktif olan maddelerin
kullanılmasına dayalı olması şeklinde açıklamaktadır.
Bir başka deyişle firma dışarıdan hiçbir etkene ihtiyaç
duymaksızın insan vücudunda zaten var olan inaktif hücreleri
aktive etmek suretiyle ve ayrıca her bir insan için ayrı üretilen
tamamen kişiye özel ürün geliştirme teknolojisine sahip ABD
patentli dünyadaki ilk ve tek dermo kozmetik cilt-bakım
ürünlerine sahip olduğunu ifade etmektedir.

KANADA
200800312
FİRMA ADI: UREA
e-posta: paulr_is@yahoo.ca
Firma, suni gübre (UREA) almak istediğini bildiriyor
SURiYE
200800319
FİRMA ADI: MAWARID PHARMA
P.O BOX: 6475 ALEPPO-SYRIA
TEL: ++963 (21) 21281390/ 2112
FAKS:++963 (21) 2121176
e-posta: mawarid@scs-net.org
Halep şehrinde tıbbi antiseptik ve sterilizasyon maddeleri
üretimi için bir tesis kurma aşamasında olan firma; üretim
gruplarını yenilemek ve geliştirmek üzere temas
kurabilecekleri makine üreticileri, söz konusu tesis için ortak
girişimde (Joint Venture) bulunabilecek firmalar ile lisansları
altında üretim ve Suriye / Orta Doğu tek acenteliğini
yapacakları tıbbi madde üreticisi Türk firmaları arıyor.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
LiTVANYA
200800317
FİRMA ADI: UAB Inpaka
R. Jankausko g. 6, LT-04310 Vilnius
TEL: ++370 (5) 2168241
FAKS:++370 (5) 2706292
e-posta: info@inpaka.com
Et, balık, peynir gibi gıdaların vakumlu paketlenmesinin yanı
sıra, tek kullanımlık kap üretimi ve inşaatta çatı kaplamada
kullanılan
dönüşümlü
plastik
kiremit
vb.
üretimi
(www.inpeko.lt) yapan firma, söz konusu ürünlerinin
Türkiye'de bayiliğini yapmak isteyecek firmalarla temas
kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Litvanya
Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.

5

Ana metaller ve ilgili ürünler

FİRMA ADI: GLOBAL EXPORT (PTY) LTD

HiNDiSTAN

P.O. BOX 2059, 7740, CLAREINCH, CAPE TOWN, SOUTH
AFRICA

200800281
FİRMA ADI: Hasan Alanyalı
e-posta: alanyalihasan_8@yahoo.com
Firma, Hindistan'a ihraç edilmek üzere çelik hurdası, bakır
hurdası ve alüminyum hurdası konusunda işbirliği
yapabileceği kuruluşlarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
iRAN
200800323
FİRMA ADI: Tose'e Rahavard Parsian Co.
No.6, 7th Negarestan Ave., Pasdaran St., Tehran-IRAN
TEL: ++98 (21) 22849321
FAKS:++98 (21) 22845889
e-posta: edi-tec.ir@hotmail.com
İran’da fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve tüm
makamlardan gerekli izinleri alınmış olan devlet destekli,
110,000 Ton P.A. kapasiteli bir alüminyum eritme tesisi
kurma aşamasında olan firma; alüminyum taşı madenciliği
(bauxite mining), alüminyum oksit arıtma (alumina refining)
ve alüminyum eritme ve döküm (aluminium smelting and
casting) alanındaki yatırımcılar ve sermaye sahibi
kişiler/kuruluşlarla irtibat kurmak istiyor.

TEL: ++27 (82) 5522011
FAKS:++27 (86) 6848321
e-posta: info@globalexport-sa.com
Tedarik firması, her türlü mal alım-satımı yapmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.
200800300
FİRMA ADI: TRADE - TIES TRADING CORPORATION
P.O.Box. 449, Randburg, 2125 Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 3261430
FAKS:++27 (11) 3261432
e-posta: info@tradeties.co.za
Firma, çeşitli tarımsal ürünler ile her türlü mamul ürün alımsatımı yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.
MOĞOLİSTAN
200800279
FİRMA ADI: SKY LAKE LLC

SiNGAPUR

Mongolia, Ulaanbaatar- 34/210235

200800291

TEL: ++976 (11) 325901

FİRMA ADI: Jupiter Health & Wellness services Pte Ltd.

e-posta: boldbaatarl@yahoo.com

TEL: ++65 (6829) 2231

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

FAKS:++65 ( 649) 5678
e-posta: dasmcspl@starhub.net.sg
Maden, mineral, maden filizi, demir alaşımı, besin ve gıda
maddeleri konularında faaliyetleri olan firma, Türkiye'de
işbirliği yapabileceği girişimci firmalarla (kadın girişimciler
dahil) temas kurmak istediğini bildiriyor.

SURiYE
200800307
FİRMA ADI: Alreda Engineering

Mamul ürün ve malzemeler
GÜNEY AFRiKA

TEL: ++963 (21) 2218052
e-posta: alredaengineering@hotmail.com

200800299
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Halep'te yerleşik olan mühendislik firması, Suriye'de inşaat
malzemeleri konusunda temsilci veya distribütör arayan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

200800305
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800303
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri,
abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
Türk firmalarına, bu makineler konusunda danışmanlık,
makinelerin temini, montajı, devreye alınması ve eğitim gibi
hizmetlerini sunmak istiyor. Ayrıca firma, makineleri görmek
isteyen müşterilere kendi dillerinde hizmet sunduklarını
bildiriyor. Yetkili Türk Danışman Gülay Türer ile +49 (172)
6825119 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800304
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri,
abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
söz konusu markaların ikinci el laser sac işleme tezgahlarını
satın alabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk Danışman Gülay
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.

TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri,
abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
laser sac işleme makinelerini değiştirmek isteyen firmaların
makinelerini satın alabileceğini ve karşılığında daha iyi bir
sac işleme makinesi sunabileceğini bildiriyor. Yetkili Türk
Danışman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800306
FİRMA ADI: HDB Distribution
August-Schanz-Straße 8 D-60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-0
FAKS:++49 (69) 5870073-30/61
e-posta: mail@hdb-dis.de
Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış markaların;
ikinci el sac işleme makineleri, lazer kesme makineleri,
delme/zımbalama makineleri, water jet kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler,
makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma;
aşağıda belirtilen özelliklerde, ikinci el CNC lazer kesme
makinesi satmak istediğini bildiriyor: CNC lase cutting
system Bystronic) Tip: Bystar 4020 4,0 Kw, Üretici:Bystronic,
y.o.m.:2001, makine saati: 25.500 h, lazer saati:16.500 h,
çalışma alanı: X x Y x Z: 4000 x 2000mm, Lazer: laser type
DC exited, CO2 Bylaser 4000, Lazer gücü: 4000 Watt, CNCControl Allen Bradley CNC 98, Chiller type: Furer WKL 400.
Yetkili Türk Danışman Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
200800320
FİRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
August-Schanz-Straße 8, 60433 Frankfurt am Main
Germany
TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61
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e-posta: tuerer@smd-germany.com
Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış
markaların ikinci el lazer makineleri ile abkant presler,
makaslar, bükme makineleri, dökümhane donanımları,
öğütme makineleri, vb. satmak istiyor. Firma yetkilisi Gülay
Türer ile +49 (172) 6825119 numaralı cep telefonundan da
irtibat kurulabilir.

ürünlerinin Türkiye pazarında satışı
firmalarla temasa geçmek istiyor.

ile

ilgilenebilecek

İşbirliği yapılmak istenen Türk firmasında:
•Gıda perakende sektörüne ekipman ve/veya malzeme temin
ediyor olmak,

BANGLADEŞ

•Herhangi Avrupa ve/veya Amerikan şirketleri ile ithalat/
temsilcilik deneyimine sahip olmak,

200800280

•Orta büyüklükte olmak,

FİRMA ADI: JUTE EXPO TRADING LTD.

•Satış sonrası hizmet sunabilme imkânına sahip olmak ve

Amin Court (5th Floor) 62-63, Motijheel C/A G.P.O. Box No.
4216 Dhaka-1000 Bangladesh

•İngilizceyi etkin bir şekilde kullanılıyor olmak gibi niteliklerin
bulunması talep edilmektedir.

TEL: ++880 (2) 9564948

Firmanın işbirliği için aradığı özelliklere haiz olup bu işbirliği
teklifi ile ilgilenen firmaların Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Bay
Tuğrul Koçulu dikkatine faks çekmeleri (0 312 447 2499)
veya e-posta (tugkoc@um.dk) göndermeleri istenmektedir.

FAKS:++880 (2) 9553175
e-posta: juteexpo@juteexpo-ltd.com

HiNDiSTAN
Jüt ihracatçısı olan firma, jüt fabrikalarında kullanılan ikinci el
makineler almak istediğini bildiriyor.

200800283

CEZAYiR

FİRMA ADI: Prime Corporation

200800308

TEL: ++91 (79) 26441023

FİRMA ADI: SARL C.D.F.M.P.A.

FAKS:++91 (79) 26640975

e-posta: cd.fm.pa@hotmail.fr

e-posta: sales@prime-corp.net

Firma, Türkiye’den taşıtlar, tarımsal makineler ile yol yapımı
ve inşaatta kullanılan makineler almak istediğini bildiriyor.
Söz konusu makinelerin ve parçalarının ithalatçısı ve
distribütörü olan firma aynı zamanda satış sonrası servisi,
teknik yardım ve yedek parçaların montajı gibi hizmetleri de
sunduğunu belirtmiştir.

Hava kompresörleri ve bunların parçalarının satıcısı, üreticisi
ve ithalatçısı olan firma, bu ürünlerin cazip fiyatlarla satışını
ve adrese teslimini yaptığını bildiriyor.
iTALYA
200800286

DANiMARKA
FİRMA ADI: Daldoss Elevetronic SpA
200800288
Via Dos De La Roda 18 38057 Pergine Trento Italy
FİRMA ADI: Ingvald Christensen A/S
TEL: ++39 (0461) 518611
Danimarka Büyükelçiliği, Mahatma Gandhi Cad.No: 74
G.O.P. 06700 Ankara

FAKS:++39 (0461) 518654

TEL: ++90 (312) 4466141/137

e-posta: caterina.daldoss@daldoss.com

FAKS:++90 (312) 4472499

12 kilogramdan 1500 kilograma kadar eşya ve 180
kilogramdan 630 kilograma kadar insan asansörleri üreten
ve ihraç eden firma, asansörlerini Türkiye'ye de satmak
istediğini bildiriyor.

e-posta: tugkoc@um.dk
Et, balık ve tavuk gibi gıda ürünlerinin işlenmesinde
kullanılan orta büyüklükte gıda işleme makineleri üreten
firma; Cooking Kettle (yemek ısıtıcı), Smoke Oven
(tütsüleme fırını) ve Ingmat (salamura enjektörü) gibi
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SiNGAPUR

FİRMA ADI: PTK “ELKON”

200800290

BULGARIA; ROUSSE 7012; 73 ”NIKOLAEVSKA” STR

FİRMA ADI: DONG SHEN MOULD MANUFACTURING PTE
LTD.

TEL: ++359 (82) 323314
FAKS:++359 (82) 872046

TEL: ++65 (6483) 4823/ 210
e-posta: elkon@abv.bg
e-posta: pizzy@dsmould.com.sg
Firma, plastik enjeksiyon kalıp alıcı ve ithalatçılarıyla temas
kurmak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, teknik yardım
isteyen firmalara ürünün geliştirilmesinden üretim aşamasına
kadar yardımcı olabileceklerini de bildiriyor.

Prizler, grup prizler (connection-block) ve soketler üreten
firma, ticari ortaklar ve alıcılar aradığını bildiriyor.

200702697

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri

FİRMA ADI: KLIMATEC AIR PRO

SUUDİ ARABiSTAN

K Scholari - Thessaloniki - Postal Code 57500 Greece

200800301

TEL: ++30 (239) 2092211

FİRMA ADI: SAUDI MEDICAL BANDAGES Co. Ltd.
(SHASH)

YUNANiSTAN

FAKS:++30 (239) 2092030
e-posta: info@airwater.gr

P.O. Box 150 Dammam 31411 Saudi Arabia
TEL: ++966 (3) 8127390

Havada bulunan nemden içme suyu üreten cihazlar imal
eden firma, makinelerini Türkiye'ye de satmak istiyor.

FAKS:++966 (3) 8121185

200800296

e-posta: nsakka73@hotmail.com

FİRMA ADI: STOIDIS CHRISTOS

Tek kullanımlık, gazlı bez, sünger, tıbbi giyecekler gibi çeşitli
tıbbi tüketim malzemeleri üreticisi olan firma, Suudi
Arabistan'da ortak çalışmak üzere yatırım yapmak isteyen
sağlık endüstrisinde çalışan firmalarla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, 30.000 m2 üzerinde söz
konusu yatırıma uygun binalarının olduğunu ve ellerinde
farklı ülkelerden teknik personel ve işçiler için 305 adet
vizeleri bulunduğunu bildiriyor. Firma yetkilisi ile +966 56405
0368 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Address: 57, Papadiamanti Str., GR56429, Thessaloniki,
Greece
TEL: ++30 (231) 0689329
FAKS:++30 (234) 1064766
e-posta: info@sesamemachines.com
Gıda işleme makineleri imalatçısı olan firma, kuruyemiş
işleme konusunda çalışan Türk firmaları ile temas kurmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Selanik
Küçük ve Orta Boy Sanayiciler Odası (The Chamber of
Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki)
vasıtasıyla iletilmiştir.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
ALMANYA
200800276

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

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

BULGARiSTAN

Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany

200800318

TEL: ++49 (221) 5402200
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FAKS:++49 (221) 5402201

•Kuyumculuk sektöründe yüksek kalite standartlarına sahip
olmak,

e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Uluslararası boyutta distribütörlük yapan firma, Türkiye
menşeli tekstil (fashion), aksesuar, mobilya, iç dekorasyon
ürünleri almak istediğini bildiriyor. Başvuru yapacak
tedarikçilerin Almanya veya Türkiye`de faaliyet gösteriyor
olmaları, bir web sayfasına ve şirket e-mail adreslerine sahip
olmaları, en az 4 yıllık bir geçmişe sahip olmaları ve en az 1
milyon € ciro yapmaları şart koşulmuştur. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 25026 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.
DANiMARKA
200800289
FİRMA ADI: Minds of Beauty

•Gümüş ve yarı-değerli taşlı takı üretiminde uzmanlaşmış
olmak ve gerektiğinde altın ve değerli taş hizmeti de
sunabilmek,
•Kullanılacak malzemelerin temini dahil üretimin bütün
safhalarını ve ürünlerin teslimatını yürütebilecek imkana
sahip olmak,
•Kuyumculuk alanında ihracat deneyimine sahip olmak,
•İngilizceyi ve/veya Fransızcayı etkin bir şekilde kullanıyor
olmak gibi niteliklerin bulunması talep edilmektedir. (Genel
kriterler İngilizce olarak sunulacaktır.)
Minds of Beauty firmasının işbirliği için aradığı özelliklere
haiz olup, bu işbirliği teklifi ile ilgilenen firmaların Büyükelçilik
Ticaret Müşaviri Bay Tuğrul Koçulu dikkatine faks çekmeleri
(0 312 447 2499) veya e-posta (tugkoc@um.dk)
göndermeleri istenmektedir.

Danimarka Büyükelçiliği, Mahatma Gandhi Cad.No: 74
G.O.P. 06700 Ankara
TEL: ++90 (312) 4466141/137
FAKS:++90 (312) 4472499
e-posta: tugkoc@um.dk
Gümüş ve yarı-değerli taşlardan üretilen özel tasarım takı ve
kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firma, tasarımlarını
kendi
hazırladığı
takılarının
üretimini
Türkiye’de
gerçekleştirebilecek firmalarla temasa geçmek istiyor.
Danimarka firmasının tasarladığı ürünlerde kullanılacak
malzemelere ilişkin özellikler şu şekildedir: (Genel kriterler
İngilizce olarak sunulacaktır.)
•Motifin işleneceği rodit gümüş,
•Motiflere işlenebilecek yarı değerli taşlar,
•Arkası rodit gümüşten, ön tarafı ise motifin işleneceği ya da
basılacağı düz yarı değerli taştan oluşan takı,
•Değişik zincirler,
•Kolye ve bileziklere takılacak halkalar,

İnşaat işleri
BEYAZ RUSYA
200800294
FİRMA ADI: FAST HOUSE LIMITED LIABILITY Co.
TEL: ++375 (29) 6640696
Firma, ahşaptan yapılan prefabrik modül ev üretimi ve
restorasyonu projesi için Türk firmalarla işbirliği yapmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu proje 5500m2 alan üzerinde
inşa edilecek olup, 2009 yılının ilk çeyreğine kadar ayda 1617 evi yapabilecek şekilde çift vardiya çalışılacaktır. İnşaatla
ilgili işlemler, alımlar, tedarikler ve kurulum 2008 yılı
içerisinde ve 2009 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış
olacaktır. Proje detayları şu şekildedir: 1- evlerin yaşam alanı
90-200m2 arasında, 2- ev üretim miktarı yılda 200 birim, 3başlangıç olarak m2’si 320-400 €, 3- Başlangıç olarak
satışlardan kar oranı %20-25, 4- Planlanan pazar satışı
m2’si 500 €’dan başlayan fiyatlarla gerçekleşecektir. Söz
konusu talep, T.C. Minsk Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir.
projeyle
ilgili
daha
fazla
bilgiye
http://www.tobb.org.tr/rehber/belarus/prefabrikev.pdf
adresinden ulaşılabilir.

•Motifli boncuklar. Motifler boncuğa baskı ya da kazıma
şeklinde işlenebilir
•Bileklik ve kolyelerde kullanılacak ipler (naylon, ipek veya
pamuklu dokuma).
Bahsi geçen malzemelere ilişkin örnek resimler, Danimarka
Ticaret Müşavirliği’nden edinilebilir.

Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri
FRANSA
200800311

İşbirliği yapılmak istenen Türk firmasında:
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FİRMA ADI: GEFCO

Emlakçılık hizmetleri

TEL: ++33 (1) 49053471

BULGARiSTAN

FAKS:++33 (1) 49052800

200800315

e-posta: donata.kairyte@gefco.fr

FİRMA ADI: Agromicron JSC

Nakliye sektöründe hizmet veren firma; Fransa, Arnavutluk,
Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, İran, Makedonya,
Moldova ve Türkiye arasındaki karayollarında uluslararası
taşımacılık yapan firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor.

Bulgaria, Ruse
TEL: ++359 ( 897) 868787
FAKS:++359 (82) 830181
e-posta: aenchev@abv.bg

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri
GÜNEY AFRiKA
200800298

Firma, içerisindeki binada elektrik ve su bağlantısı hazır olan
ve endüstri alanında kullanılabilecek arsalarını satmak
istediğini bildiriyor. Tarım makineleri yedek parça üreticisi
olan firma, Tutrakan Belediyesine bağlı Staro Köyünde olan
arsanın, Ruse şehrine 55km, Silistra'ya 65km, Tutrakan'a 8
km ve Danube nehrine 5 km uzaklıkta olduğunu da belirtiyor.
Söz konusu talep, Bulgaristan Rousse Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından iletilmiştir.

FİRMA ADI: GLOBAL AVIATION MANAGEMENT
SERVICES
Jet Park, Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 3972256
FAKS:++27 (11) 3972269
e-posta: infoandsales@gamsflycargo.co.za
Firma, havayolu taşımacılığı ile ilgili çeşitli destek hizmetleri
vermek istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize
Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
BREZiLYA
200700586
FİRMA ADI: VEDAT MUTLU
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL

RUSYA

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

200800277

e-posta: vedatmutlu64@mynet.com

FİRMA ADI: City Tourist Office, CJSC

Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar
araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük
mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan vatandaşımız;
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube,
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile
uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet
kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki
şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı
olacağını bildiriyor.

TEL: ++7 (495) 9602190/119
FAKS:++7 (495) 9602191
e-posta: turkey@travelmoscow.ru
Moskova’da 5*, 4* ve 3* yıldızlı otellerde ve Rusya’nın tüm
şehirlerinde konaklama hizmeti veren firma, Rusya’da tüm iş
ve kültür gezileri (transfer, konaklama, uçak-tren-gemi
biletleri v.s.), organize ettiklerini bildiriyor. Ayrıca iş adamları
ve kurumsal şirketler için genel toplantı, bayı toplantısı,
eğitim, konferans, forum v.s. organize edildiğini de bildiriyor.
Firmanın yazışma dilleri: Türkçe, Rusça ve İngilizcedir.

ÇiN
200800284
FİRMA ADI: Beijing Party- A information Co.Ltd.
R712 Tower C, Waimao AnzhenBuilding, Beisanhuan Road,
Chaoyang District Beijing, PRC 100013
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TEL: ++86 (10) 84270632

e-posta: piotr.zeromski@euconn.com

FAKS:++86 (10) 84270410

Firma, kurduğu "EuConn.com" adlı ticaret ve işbirliği portalı
vasıtasıyla Polonya ile ticaret yapmak isteyen firmalara
hizmet vermek istediğini bildiriyor.

e-posta: jf@jiafangzx.com
Firma, Çin ile ticaret ve/veya işbirliği yapmak isteyenlere;
pazar araştırması, ürün tanıtımı, bayi, acente, ortak
araştırması
ve
seçimi,
Çin'de
uluslararası
ihale
organizasyonu ve hukuk gibi birçok konuda danışmanlık
hizmeti verdiğini bildiriyor.
iNGiLTERE
200800287
FİRMA ADI: FFi EUROPE LTD
22 Eaton Avenue, Matrix Office Park, Euxton, Chorley,
Lancashire, PR7 7NA United Kingdom
TEL: ++44 (1772) 285 500
FAKS:++44 (1772) 289 348
e-posta: ian.chapman@myffi.biz
İnsan kaynakları ve finans konularında faaliyet gösteren
şirket; işlerini yürüttüğü bir Amerikan şirketinin Türkiye ile
ilgili
politikalarını,
tazminat
planı
ve
işlemlerini
değerlendirmesi için Türkiye'deki bir avukatlık şirketi ile
temas kurmak istediklerini bildiriyor.
MACARiSTAN
200800314
FİRMA ADI: INTERCONTACT MARKETING NETWORK
LTD.
H-1164 Budapest, Gesztenye street 12/B. HUNGARY
TEL: ++36 (1) 4001417
FAKS:++36 (1) 4024675
e-posta: imn@t-online.hu
Firma, Macaristan pazarında ağırlıklı olarak, metalürji, ağaç
işçiliği, plastik ve tekstil endüstrisi, gıda işleme, elektronik
sektörlerinde ticari faaliyette bulunmak, pazar ve yatırım
araştırması yapmak isteyen Türk firmalarına danışmanlık
hizmeti vermek istediğini bildiriyor.

Yönetim, savunma ve sosyal güvenlik
hizmetleri
BEYAZ RUSYA
200701453
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com
Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Belarus’a 1 yıl çok girişli-ülkede 90
gün kalma haklı (İşadamlarımız için) vize verdiğini bildiriyor.
RUSYA
200701454
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com
Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Rusya Federasyonu için 1 günde
düzenlenebilen 30 günlük özel iş seyahati vizesi
(İşadamlarımızın müşteri ziyareti, toplantı, fuar katılımı için)
alabildiğini bildiriyor.

POLONYA
200800285
FİRMA ADI: EuConn Sp. z o.o.
Pl. Kolegiacki 2/1 61 - 841 Poznan Poland
TEL: ++48 (501) 788833
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