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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 19.03.2020 

Ülke  Hindistan 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202000002 

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 20.03.2020 

Ülke  Hollanda 
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Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202000074 

İlgili Sektörler 

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 
Tekstil ürünlerinin imalatı 
Gıda ürünlerinin imalatı 

Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde Ithalat ve Ihracat yapiyor musunuz? Ithalat ve Ihracat 
icin guvenilir ve profesyonel bir ortak/partner mı arıyorsunuz? Sevenhills Logistics, 
dünyanın her yerinden her türlü şirket ve tüccar için Escrow services çözümlerine sahip 
tarafsız bir lojistik şirketidir. Bilgi, uzmanlık, dünya çapındaki profesyonel lojistik acenteleri 
ağımız, tüm lojistik taşımacılık ihtiyaçlarınız için kişiye özel çözümler sunmamızı sağlar. 
Karayolu, hava, demiryolu veya su ile: Mallarınızın her zaman hedeflerine zamanında ve 
hasarsız olarak ulaşmasını sağlıyoruz. Dünya çapında nakliye seçeneklerimize ek olarak 
uzmanlığımız: · Warehousing · Escrow services · Türkiye · Yerinde inceleme Amacımız size 
şirketiniz için en iyi lojistik çözümlerini sunmaktır. %100 müşteri memnuniyeti için 
çalışıyoruz ve söz verdiğimizi yapıyoruz. Son olarak 7/24 müşteri hizmetleri sunduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. Musteri hizmetlerimiz: İngilizce, Felemenkçe ve Türkçe olarak hizmet 
vermektedir. 

 


