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EYLÜL 2020 

 
 

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 14.09.2020 

Ülke  Ukrayna 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000184 

İlgili Sektörler Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

Ukraine company is an international company based in Kiev, Ukraine. We have foreign 
trade offices and representations in Poland, Estonia, Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. 
with companies in the petrochemical sector in Turkey, we would like to make joint efforts. 
We want to meet and cooperate with international companies. main business areas are: 
Special chemicals, including paint products, textile, leather and refining industries. - 
technical support for amine cleaning installations, audit and mathematical modeling. Basic 
Chemistry 

 

Onaylanma Tarihi 14.09.2020 

Ülke  Ukrayna 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000185 

İlgili Sektörler Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

We sell polypropylene - Ukraine company is an international company based in Kiev, 
Ukraine. We have foreign trade offices and representations in Poland, Estonia, Kazakhstan, 
Russia and Uzbekistan. with companies in the petrochemical sector in Turkey, we would 
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like to make joint efforts. We want to meet and cooperate with international companies. 
main business areas are: Special chemicals, including paint products, textile, leather and 
refining industries. - technical support for amine cleaning installations, audit and 
mathematical modeling. Basic Chemistry. 

 

Onaylanma Tarihi 16.09.2020 

Ülke  Ukrayna 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000191 

İlgili Sektörler Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

We sell polypropylene - Ukraine company is an international company based in Kiev, 
Ukraine. We have foreign trade offices and representations in Poland, Estonia, Kazakhstan, 
Russia and Uzbekistan. with companies in the petrochemical sector in Turkey, we would 
like to make joint efforts. We want to meet and cooperate with international companies. 
Main business areas are: Special chemicals, including paint products, textile, leather and 
refining industries. - technical support for amine cleaning installations, audit and 
mathematical modeling. Basic Chemistry. 

 

Onaylanma Tarihi 17.09.2020 

Ülke  Botswana 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000194 

İlgili Sektörler Giyim eşyalarının imalatı 
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

As a startup company we will be a footwear and leather goods manufacturing company 
involved in making uniform shoes (school, police and military, nurses) and safety shoes, 
fashion shoes for both men and women. The business will also manufacture different 
leather goods, travel bags, and cooperate bags and accessories. The company is a wholly 
citizen owned company registered in Botswana. The company will be located in the 
Lobatse, the town earmarked for Botswana Leather Park. The company is seeking a 
partnership with a non-equity or an equity partner, a shoe manufacturing company from 
Turkey who will provide operational and strategic assistance, basically a consultancy role 
or opt to invest in the company. The intent of such a set-up is knowledge transfer: the art 
of footwear and handbag making will be transferred to Botswana apprentices and possible 
raising of capital if the company is interested in being an equity partner. 

 

Onaylanma Tarihi 29.09.2020 

Ülke  Ukrayna 

Teklif Türü Satım 
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Teklif No 202000203 

İlgili Sektörler Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

We are the leading manufacturer of grain cleaning and seed sorting machines which have 
no analogues in the world. Our aerodynamic machines are of new generation with capacity 
from 5 to 200 tons/hour. Our machines were designed in cooperation with the 
aerodynamic scientists from Kharkiv Space and Aircraft University and have proved 
themselves as efficient in operation, exclusively reliable, simple in use, cost efficient, easy 
for maintenance. Our grain cleaning equipment is based on aerodynamic principle of grain 
cleaning and seed sorting. The machines are screenless and make the grain cleaning with 
air-flow by its weight and aerodynamic qualities. 

 

Onaylanma Tarihi 30.09.2020 

Ülke  Rusya 

Teklif Türü Alım 

Teklif No 202000206 

İlgili Sektörler Elektrikli teçhizat imalatı 

RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN REZİSTANS ISI ELEMANLARI SATIŞ FİRMAMIZA ÇEŞİTLİ 
EBATLARDA EV/SANAYİ TİPİ HARİCİ ENDÜSTİRYEL REZİSTANS ALIMI YAPMAK İSTİYORUZ. 

 

Onaylanma Tarihi 30.09.2020 

Ülke  Rusya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000207 

İlgili Sektörler Elektrikli teçhizat imalatı 

RUSYA FEDERASYONU’NDA TOPTAN REZİSTANS SATIŞI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN 
FİRMAMIZ, ÜRETİCİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTEMEKTEDİR 

 

Onaylanma Tarihi 30.09.2020 

Ülke  Hollanda 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000211 

İlgili Sektörler 

Reklamcılık ve piyasa araştırması 
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 
Gayrimenkul faaliyetleri 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
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Yıllardır Avrupa`da faaliyette bulunarak konularında lider uluslararası kuruluşlar ile iş 
ortaklıklar oluşturmuş bir şirketiz. Yerel iş tecrübemiz, uluslararası bilgi birikimimiz ve için 
kendi ve iş çevremizdeki imkânları da kullanarak Türkiye’deki üretim yapan şirketlere 
yaşamış oldukları bu darboğazda destek sağlamak istiyoruz. Avrupa`da ve Balkan 
ülkelerinde devamlı ve bayilik şeklinde ürünlerini satmak isteyen tüm üretici şirketlere 
hizmet verilmektedir. 

 

Onaylanma Tarihi 30.09.2020 

Ülke  Hollanda 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000212 

İlgili Sektörler 

Reklamcılık ve piyasa araştırması 
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 
Gayrimenkul faaliyetleri 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 

Yıllardır Avrupa`da faaliyette bulunarak konularında lider uluslararası kuruluşlar ile iş 
ortaklıklar oluşturmuş bir şirketiz. Yerel iş tecrübemiz, uluslararası bilgi birikimimiz ve için 
kendi ve iş çevremizdeki imkânları da kullanarak Türkiye’deki üretim yapan şirketlere 
yaşamış oldukları bu darboğazda destek sağlamak istiyoruz. Avrupa`da ve Balkan 
ülkelerinde devamlı ve bayilik şeklinde ürünlerini satmak isteyen tüm üretici şirketlere 
hizmet verilmektedir. 

 


