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Odamız tarafından düzenli olarak hazırlanan Uluslararası İşbirliği Teklifleri Bülteni’nde, 
çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan gelen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri 
derlenerek ilgili üyelerimize duyurulmaktadır.  
 
Bültende yer alan bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı, ilgili 
İhracatçı Birlikleri ve Avrupa İşletmeler Ağı’ na ulaşan işbirliği tekliflerinden derlenmektedir. 
 
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda Eskişehir Sanayi Odası’nın 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eskişehir Sanayi Odası tekliflerin içeriğinden ya 
da kalitesinden sorumlu tutulamaz.  
 
Mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, teknolojik, ortak yatırım teklif ya da taleplerinizi 
İngilizce olarak yurtdışındaki iş çevrelerine iletmek istiyorsanız aşağıdaki adresten firma 
kaydınızı yaptırabilirsiniz. 
 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/expressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db2
5cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 
Detaylı Bilgi için: 
Cemil DALKILIÇ 
Eskişehir Sanayi Odası 
İş Geliştirme Uzmanı 
Tel: 0222 236 03 60 
E-posta: cemil.dalkilic@eso.org.tr  
 

Faaliyetlere Göre Teklif Dağılımı 

Orman Ürünleri, Mobilya ve Kağıt Sanayi 
 

 

 

Konu: Mobilya Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20190809002 

Detay: Yetenekli Rumen mobilya tasarımcısı ve kendi bünyesinde sanatsal mobilya üreticisi ve masif ahşaptan 
yapılmış dekoratif ahşap nesneler, bir ticari ajans veya üretim anlaşması kapsamında mimarlar, iç mimarlar ve 
sanat objeleri tüccarları ile iş birliği arıyor. 
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Konu: Özel Zemin Kaplaması 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Çekya 

Referans Kodu: BOCZ20181127002 

Detay: Bir Çek şirketi, sağlığı iyileştirme potansiyeline sahip insan vücudunu uyaran özel zemin kaplaması 
geliştirdi. Çözüm, çeşitli ev alanları için tasarlanmış tek bir halı veya halı seti olarak kullanılabilir. Şirket, dağıtım 
veya ticari acentelik anlaşmaları yoluyla ortaklar ile iletişime geçmek istemektedir. 

 

 

 

Konu: Kâğıt İşleme 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200406001 

Detay: Bir Alman mühendislik şirketi, kağıt atığının işlenmesi için yeni bir tesis yerleşimi ve mürekkep giderme 
yönteminin patentini aldı. Yüzdürme sonrası işlemin en az bir kısmi akışı, önceki bağlantı giderme devresine geri 
gönderilir. Bağlantının giderilmesi süreçleri, daha ekonomik ve çevreye zarar vermeyecek şekilde sürekli olarak 
değiştirilmekte, bu da daha az malzeme kaybı ve kimyasal tüketim ile sonuçlanmaktadır. Şirket, bir lisans 
sözleşmesi bağlamında kağıt endüstrisinden ortaklar arıyor. 

 

 

Konu: Çevre Dostu Kağıt Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TRIT20200316001 

Detay: Kağıt endüstrisindeki faaliyet gösteren İtalyan şirket, çevre dostu bir yaklaşımı destekleyen bir teknoloji 
arıyor. KOBİ, özellikle kağıt kaplamada akrilik reçinenin yerini alabilecek şirket veya araştırma merkezi 
aramaktadır. İdeal olarak, yeni ürün, hava bıçağı teknolojisi veya bıçak kaplamasıyla uygulanabilen biyolojik 
olarak parçalanabilir bir biyopolimer olmalıdır. Teknik yardım ile bir teknoloji işbirliği anlaşması ve / veya ticari 
anlaşma aranmaktadır. 
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Konu: Çocuk Mobilyaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20191224001 

Detay: Çocuklar için ahşap mobilya imalatı konusunda uzmanlaşmış bir Rumen firması, 24 yıl önce çocuk 
yatakları üreterek faaliyetine başladı. Yıllar içinde şirket, portföyünde 0-16 yaş arası çocuklar için 500'den fazla 
farklı mobilya modeli bulundurarak üretimini çeşitlendirdi. Şirket, yabancı ortaklarla bir dağıtım anlaşması 
altında çalışmak istiyor. 

 

Konu: Ahşap Aksesuarları 

Talep Türü:  İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BOPL20200102002 

Detay: Ahşaptan ambalaj, ev aksesuarları vb. İşleme ve imalatında deneyime sahip Polonyalı bir üretici, Avrupa 
Birliği'ndeki iç tasarım mağazalarıyla işbirliği yapan uluslararası ortaklar arıyor. Şirket, bir dağıtım hizmetleri 
sözleşmesi kapsamında ortaklar arıyor. 
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