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EKİM - KASIM 2019 

 
 

Portalda ve bültende yer alan tekliflerin içeriğinden, bilgilerin doğruluğu ve güncelliği 
konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, bültenlerin size 
değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından, WEB tarayıcılarından kaynaklanan 
sorunlardan sorumlu tutulamaz. Gelen tekliflerin yayınlanması veya yayınlanmaması 
TOBB2B’nin inisiyatifindedir. 
 
Ticari, mali ve teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin ekonomi ve ticaret çevrelerine 
iletilmesini istiyorsanız, lütfen www.tobb2b.org.tr adresine bağlanarak üye olunuz. 

 

Onaylanma Tarihi 16.10.2019 

Ülke  İran 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 201900545 

İlgili Sektörler 

Ana metal sanayii 
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 
Metal cevherleri madenciliği 

Ulus firma grubumuzla İran’dan Türkiye’ye mineraller ve maden endüstrisi ürünlerinden 
oluşan türlü taş, çömlek, seramik, alümina pudrası, taş ve kok kömürü, alüminyum ürünleri, 
titan, çinko, kurşun, çimento vb. gibi ürünler ve ayrıca çelik ürünleri, demir mamulleri, 
alüminyum ve gümüş gibi değerli metal, bakır, nikel ve buna benzer maden endüstrisi 
ürünleri sıvılaştırılmış doğal gaz, zift, tarım gıda ,makine ve kimyasal ve petrokimyaya bağlı 
ürünler ihraç edebiliriz (sadece toptan ticaret (LOI) siparişlere iyi fiyatlara 
anlaşabiliriz.türkiye ticaret odalari için özel b2b online danişmanlik destek whatsapp uzeri 
bilgi için support yapilir.. 

 

Onaylanma Tarihi 06.11.2019 

Ülke  Pakistan 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 201900556 
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İlgili Sektörler 

İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Elektrikli teçhizat imalatı 
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı 
Gıda ürünlerinin imalatı 

Turkish company located at Şişli/İstanbul offer export marketing to Turkish producer 
companies for establish direct export to their existing import customers in USA, Pakistan, 
Qatar, UK. Required products are sanitary products, construction materials, health 
products, medical products, cosmetic products and foodstuff. 

 


