
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. 

 

 

MAYIS - AĞUSTOS 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 06.05.2020 

Ülke  ABD 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000102 

İlgili Sektörler 
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı 
Gıda ürünlerinin imalatı 

Kıymetli İş Birliği Sahibi, ABD de yerleşik Besin Takviyesi üretimi yapan Otizmli çocukların 
davranışlarında olumlu etkisi olan bir üretici firma ile çalışmalarımız var. Farkındalık 
oluşturabilecek bir ürün çocuk kategorisinde öncü diyebiliriz, bu işe ait işbirliği ve ortaklık 
düşünüyorsanız birlikte iş geliştirebiliriz. Ürün özünde vitamin ve minerallerden oluşan bir 
besin takviyesi ama Otizmli çocuklar için olumlu sonuçları olan bir besin takviyesi. Çalışma 
sistemi daha çok internet ortamında bazı büyük mağazalarda ürün sunmak ve küçük reklam 
ve tanıtımlarla ürünü görünür kılmaktan ibaret olacaktır. Ürün kendini sattırabilen alanında 
ilgi oluşturmuş ve kendine mahsus bir özelliğe sahip olduğundan piyasası bulunmaktadır. 
İlgi duymanız ve işbirliği düşünmeniz halinde detaylar gizlilik anlaşması çerçevesinde 
paylaşılacaktır. Teşekkürler 

 

Onaylanma Tarihi 21.05.2020 

Ülke  Bulgaristan 

Teklif Türü İşbirliği 
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Teklif No 202000114 

İlgili Sektörler 
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 

We are an independent business unit, part of the … GRAPHIC ARTS GROUP, the most up-
to-date private printing facility in Bulgaria. We are licensed for production of forms for 
hologram origination, security holograms, security products and documents under 
permanent physical control of the Ministry of Finance/Republic of Bulgaria. The company 
is certified under ISO 14298 (Intergraf- High security printer) and a full member of IHMA. 
Recent some years we invested in technological modernization and we switched from 
optical to very precious e-Beam lithography for nano - level recording of holograms, used 
in Identity and Value documents - ID cards, driving licences, passports, security papers, 
banderoles, banknotes and special printed materials used by the government sector as well 
as many private companies and organizations. 

 

Onaylanma Tarihi 03.06.2020 

Ülke  Rusya 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000119 

İlgili Sektörler Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 

Siberian producer and exporter of organic products is looking for new partners, importers 
and buyers. Organic: wheat, barley, oats, buckwheat, flax, rape, soybeans, peas. We pass 
the certification according to the regulations of the Commission of the European 
Communities: No 834/2007, 1235/2008 every year. Also we have NOP certificate. 

 

Onaylanma Tarihi 08.06.2020 

Ülke  Almanya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000120 

İlgili Sektörler 

Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Giyim eşyalarının imalatı 
Tekstil ürünlerinin imalatı 

Banyo, plaj, yatak odası tekstili üreten şirketler arıyoruz. Pazarını uzun süredir takip 
ettiğimiz bu konuda Almanya’da yatırım yapmak ve bu pazara uzun süreli hitap etmek 
isteyen şirketler ile görüşmek istiyoruz. 

 

Onaylanma Tarihi 29.06.2020 

Ülke  Rusya 
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Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000131 

İlgili Sektörler Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

The company is based in Petrozavodsk, the Republic of Karelia. Our company producing 
the organic fertilizers and the additives from a product called sapropel. Sapropel is s 
centuries-old fresh water bodies` bottom sediment, which was formed from dead 
vegetation, the remains of living organisms, plankton and humus. Sapropel is used in crop 
production as an organic fertilizer and has an amazing effect. Sapropel includes sodium, 
potassium, phosphorus, vitamins (such as B, E, C, D, P), amino acids and ferments. Please 
also note that humic acids, contained in sapropel, has a disinfectant effect and stimulates 
the growth of plants. The advantages of sapropel for the soil: • Heavy clay soils become 
softer • Allows to retain the fertility for 3-5 years • Helps to cleanse the soil of pathogenic 
bacteria, microorganisms, fungus and nitrate • Enriches the soil and forms a fertile layer • 
Allows to increase 

 

Onaylanma Tarihi 14.07.2020 

Ülke  Rusya 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000152 

İlgili Sektörler Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

The main advantages of working with us.  Low Euro rate and competitive prices;  High 
quality raw material from Russian manufactures (“Sibur Holding”);  Cutting-edge and 
high-technic equipment that cares the environment;  100% secure payment (including 
L/C, D/P, D/A);  Full technical support of transaction;  Non stopping manufacture 
(24/7/365);  Individual coordination of deadlines;  Small consignments manufacture; 
design development according you branding;  Stability and guaranties (patent research); 
 Convenient logistics;  Clientcentred;  Quick feedback. 

 

Onaylanma Tarihi 14.07.2020 

Ülke  Rusya 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000153 

İlgili Sektörler Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

We would like to export combined plastic caps for vodka. 
 

Onaylanma Tarihi 07.08.2020 

Ülke  Rusya 
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Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000160 

İlgili Sektörler 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, 
saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların 
imalatı 
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 

Charcoal briquettes. We a manufacturer. Charcoal briquettes are the best choice of 
combustible materials because of their absolute environmental friendliness, high calorific 
value, no smoke during combustion, and no contamination of the heating system during 
combustion. Carbonized charcoal has a long burning time, stable and high calorie. Using 
wood waste from woodworking enterprises, we do not destroy the forest. Our briquettes 
can be used for grilling, grilling, stoves and fireplaces. 

 

Onaylanma Tarihi 07.08.2020 

Ülke  Benin 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000161 

İlgili Sektörler 

Hava yolu taşımacılığı 
Su yolu taşımacılığı 
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende 
ticareti ile onarımı 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 

Opportunity to have your products and services into African markets! We can cooperate 
to sell your products in African markets - we are strong in west African markets. Due to our 
International Trade Experiences, we are experts and professionals to solve your shipping 
& logistics needs into Africa. Contact us through our e-mail address for further details. 

 

Onaylanma Tarihi 20.08.2020 

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 
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We are a 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) 8- PPE items 

 

Onaylanma Tarihi 20.08.2020 

Ülke  Kırgızistan 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000163 

İlgili Sektörler 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Gıda ürünlerinin imalatı 
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 

Değerli Müşterimiz, Her geçen gün doğal gıda trendinin yükselmekte olduğu dünyamızda 
sizlere Kırgızistan’ın seçili bölgelerinden lezzetli kuruyemiş çeşitlerini teklif etmekten 
memnuniyet duyarız. Ürünlerimiz: kabuksuz ceviz (kelebek), kurutulmuş kayısı çeşitleri, 
kurutulmuş erik, kurutulmuş üzüm çeşitleri, fıstık, yer fıstığı, badem. Ağır sanayinin 
neredeyse bulunmadığı ve temiz doğa şartlarının korunmuş olduğu Kırgızistan’ın çeşitli 
tarım bölgelerinde ekolojik olarak yüksek kalitede ürünler yetiştirilmektedir. Kuruyemiş 
ihracatı genel olarak Kırgızistan için hem ekonomik hem sosyal boyutta büyük önem 
taşımaktadır. Şirketimiz bu bölgelerdeki Kırgızistan’ın sayılı kuruyemiş üreticileriyle işbirliği 
yapmaktadır. Tedarik hacmimiz her üründe yılda yaklaşık 500 ton olup, Avrupa ve Asya’nın 
değişik ülkelerine ihracat yapma potansiyelimiz mevcuttur. 

 

Onaylanma Tarihi 20.08.2020 

Ülke  Almanya 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000164 

İlgili Sektörler Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Gıda ürünlerinin imalatı 

Çikolata sektöründe ünlü Alman markası için distribütör arayışı: Distribütör arayan alman 
şirketin profili: • Alman çikolata markası (aile şirketi), • Yaklaşık 2.000 çalışan, • Alman 
Perakende Gıda Sektörü’nde piyasa lideri, • 100’den fazla ülkeye ihracat, • Yaklaşık 500 
Milyon € tutarında yıllık ciro, • Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı, • Geniş ürün portfolyosu. 
Distribütör adayı şirkette aranan özellikler: • Uzun süreli işbirliği için stratejik ortaklık, • 
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(Modern ve Geleneksel) Perakende Gıda Sektöründe güçlü uzmanlık, • Pazarlama ve marka 
pazarlaması alanlarında güçlü uzmanlık, • Çikolata ürünleri, atıştırmalıklar ya da benzer hızlı 
tüketim ürünleri konularında tecrübe, • Sürekli aktif ve azami 15 derece sıcaklıkta modern 
depolar ve tedarik zincirleri. İlgili şirketlerin bize Almanca ya da İngilizce olarak bir şirket 
profili ve yetkili kişinin iletişim bilgilerini göndermelerini rica ederiz. info@td-ihk.de 

 

Onaylanma Tarihi 21.08.2020 

Ülke  Estonya 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000167 

İlgili Sektörler 
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı 
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

Hi, Our company is producer and exporter for Europe. Our factory is in Thailand. We have 
5 Million Boxen (100 Gloves-nitril / Box) in stock. Min. selling 500.000 Boxen (1 LKW)/every 
week. We have all certificates. FOB Price is 7,30 usd/box. The product specifications can be 
found below: Nitrile Powder Free Disposable Gloves (single use, non-sterile) 4 mil thick, 
240 mm long Available sizes: S, M, L, XL Color: Blue Quantity: Minimum: 500,000 boxes, 
each box has 100 pieces of gloves Certificates: FDA, CE, EN455, ISO 13485 SGS pre-
shipment Visual inspection required Worldwide by sea or air Payment letters: If you are a 
serious buyer, we look forward to your letter. Best regards 

 


