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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 25.02.2021 

Ülke  Bulgaristan 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202100069 

İlgili Sektörler 
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 

Omstar DX1 is a bio-based product, safe for the environment, and safe for your employees` 
health. Competitive products on the market are environmentally toxic and have 
ingredients with known health issues. OMSTAR DX1: 1. Bio - based product 2. Increases the 
cetane number 3. Reduces the delay of diesel ignition 4. Improves the process of fuel 
combustion 5. Cleans the fuel system; 6. Improves lubrication 7. Protects against wear 8. 
Improves power 9. Reduces the content of harmful components in exhaust gases: CO - 
20%, NOx - 50%, HC - by 20% urban and 30% highway 10. Reduces the temperature of 
exhaust gases by 46% 11. Reduces fuel consumption - for example, 13-17% I will be very 
happy if we have mutual trade cooperation. I am sure you will be satisfied. Looking forward 
to hearing from you! 

 

Onaylanma Tarihi 04.03.2021 

Ülke  ABD 

Teklif Türü Satım 

Teklif No 202100079 
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İlgili Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı 

Frozen Whole Chicken: White skin No broken bones Outer yellow skin off Well cleaned and 
fresh No bruises No black pads or ammonia burns No bad smells No excessive blood or 
blood stains Moisture content is less than 3% No excess water 

 

Onaylanma Tarihi 05.04.2021 

Ülke  Hollanda 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202100009 

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) 

Avrupa`da yıllardır faaliyette bulunarak konularında lider uluslararası kuruluşlar ile iş 
yapmış ve ortaklıklar oluşturmuş bir şirketiz. Yerel iş tecrübemiz, uluslararası bilgi 
birikimimiz ve kendi ve iş çevremizdeki imkânları da kullanarak Türkiye’deki üretim yapan 
şirketlere yaşamış oldukları bu darboğazda destek sağlamak istiyoruz. Coronavirüs 
başladıktan sonra çoğu şirket Çin`den çok fazla mal almayı bıraktı. Bu durum, Türk 
üreticilerin Avrupa’ya ihracat yapmaları için iyi bir ortam oluşturdu. Ürünlerinizi Avrupa’ya 
satmanıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapacak ve Avrupa`daki ortağınız olacağız. 
Şirketimiz tarafından Avrupa`da özelikle Balkan ülkeleri ile ticari ilişki içinde olan veya 
olmak isteyen ve ticaret hacmini artırmak isteyen Türk firmalarına üretim planlamasından 
hizmetlere, ihracattan satışa, pazarlamadan lojistiğe ve fuarcılık hizmetlerine varıncaya 
kadar pek çok farklı alanda hizmet verilmektedir. 

 

Onaylanma Tarihi 06.04.2021 

Ülke  Hollanda 

Teklif Türü İşbirliği 

Teklif No 202100108 

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) 

Avrupa’da yıllardır faaliyet gösteren bir dış ticaret ve danışmanlık firmasıyız. Kendi 
markalarını oluşturmuş Türk ihracatçıların ürünlerini başta Balkan ülkeleri olmak üzere tüm 
Avrupa`ya sattıran bir şirketiz. Şirketimizle satış, kendi markası ile Avrupa`ya açılmak 
isteyen ya da ürettiği güzel ve kaliteli ürünleri ihraç etmek isteyen tüm firmalar için çok 
uygun yoldur. Tüm üreticilerimize toptan bazında satış imkânı sunuyoruz. 
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