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ARALIK 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 17.12.2019 

Ülke  Sri Lanka 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 201900581 

İlgili Sektörler 

Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı 
Giyim eşyalarının imalatı 

We as Lalan Group, manufacturer of various type of gloves (work glove, Latex/Nitril 
disposable (examination and surgical glove) Chemical Glove and House Hold glove) based 
in Sri Lanka and having offices in Malaysia, United Kingdom and Brazil in progress for 
incorporate company in Turkey for Turkey and MENA region for marketing 
implementation. In additional to listed catalogue gloves as manufacturer we can 
manufacture specific gloves regarding to customer speck/requirement for customer 
satisfaction and I would like discuss further about implementation in your regional market. 
Product Lineup: 1- Sterile disposable glove (Latex/Nitral with or w/o Powder) 2- Non Steril 
disposable glove (Latex/Nitral with or w/o Powder) 3- Household Glove 4- Chemical 
Resistant Glove 5- Leather work Glove 6- Seamles work Glove 7- Disposable Laminated or 
SMS Coveral (CE+Type 5-6) 
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Onaylanma Tarihi 23.12.2019 

Ülke  Almanya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 201900585 

İlgili Sektörler 
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 
Reklamcılık ve piyasa araştırması 
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 

Almanya’ya yönelik iş hedefleriniz doğrultusunda pazar araştırmasından şirket kuruluşuna, 
resmi yazışmadan muhasebeye kadar gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz. We offer all the 
necessary services for your business goals with Germany, from market research to 
company establishment, from official correspondence to accounting. 

 

Onaylanma Tarihi 30.12.2019 

Ülke  Almanya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 201900589 

İlgili Sektörler 
Giyim eşyalarının imalatı 
Diğer imalatlar 
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 

Özel güvenlik dalında yeterlilik sertifikası sahibi olup, bu alanında Almanya’daki pazar 
açığını tespit etmiş bir yurttaşımızla birlikte Türkiye den güvenlik konusunda giyim ve 
ekipman üreten şirketlerin ürünlerini Almanya pazarına sunmak istiyoruz. 

 

Onaylanma Tarihi 30.12.2019 

Ülke  Almanya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 201900590 

İlgili Sektörler Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 

Almanya’da Türk-Alman ortak çalışması olan mali müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra 
işyerlerine hizmet verdiğimiz büro servisi büromuz ile Türkiye’den Almanya merkezli 
yatırım planları olan üretici şirketler arıyoruz. 

 

Onaylanma Tarihi 03.01.2020 

Ülke  Hindistan 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000002 



TOBB2B – TOBB – Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) Ankara/TÜRKİYE 

Tel: +90 (312) 218 23 27   |   +90 (312) 218 22 29      Faks: +90 312 218 22 09      E-Posta:info@tobb2b.org.tr  

© 2018 – Her hakkı saklıdır. 

İlgili Sektörler 

Reklamcılık ve piyasa araştırması 
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
Bilgi hizmet faaliyetleri 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Gıda ürünlerinin imalatı 

NAMA Consultants– is an Import Export Business Consultant Company in India that 
provides Strategic Business Consultancy and Solution that helps you, in building and 
developing business between India, and other Nations like Turkey and rest of the Globe. A 
stop solution for all your business requirements in India. Based out of Mumbai, with our 
contacts spread across India, if you want professional business consultants in India, 
speaking your language, YOU ARE AT THE RIGHT PLACE!!! A Professional outlook, with a 
clear understanding of your, specific business requirements with scope and the limitations. 
We help our esteemed Clients to execute business operation smoothly and seamlessly, 
with cohesive cultural integration. We are happy to represent your Company in India or 
abroad, for your business operations. Incubate. Collaborate. Scale up. 

 

Onaylanma Tarihi 03.01.2020 

Ülke  Pakistan 

Teklif Türü Alım 

Teklif No 202000003 

İlgili Sektörler 
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 

Way back in the 2010`s Shishli Foreign Trade was established under name of Al Jawahir 
Group a third-generation family business in worldwide has steadily expanded its product 
line and their own international trading capabilities. Towards 2016`s Shishli Foreign Trade 
established as a continue of Jawahir with a different aim of business in Turkey. Shishli 
foreign trading is a brand developer of Turkish products in major Pakistan market and other 
oriented markets Gulf, USA and Europe. We would like to invite Turkish manufacturers to 
create their franchise chain in Pakistan. Clients hire us based on our well organized 
reputation and decades of experience. To bring your brand to another country is easy to 
make, but keeping this brand in market long life and competing with local brands in market 
need skill. That’s why we are waiting you, as a Shishli for bring your brand for hit the 200 
million population country. 

 


