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Odamız tarafından düzenli olarak hazırlanan Uluslararası İş birliği 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: Meşe Kerestesi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu:  BOES20210615001 

Detay: Kuzey İspanya'dan, ülkenin en büyük meşe kereste fabrikası olan bu tomruk şirketi, Avrupa meşe 
ormanlarının (kereste, yapısal kereste, masif döşeme ve biyoenerji) entegre yönetiminde uzmanlaşmıştır ve 
ticari acente, üretim ve /veya dağıtım hizmetleri sözleşmesi. 
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Konu: Denge Sandalyesi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Çekya 

Referans Kodu:  BOCZ20201215001 

Detay: Bir Çek KOBİ, vücudun her yöne doğal hareket etmesine izin veren, ofiste veya ev-ofiste gün boyu 
oturmaya uygun, sırtını düzleştiren ve sırtın sertliğini önleyen dengeli bir sandalye geliştirdi ve piyasaya sundu. 
servikal omurga. Şirket, bir dağıtım hizmetleri veya ticari acentelik anlaşmaları arıyor. 

Konu: Mobilya 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20201113001 

Detay: Üst düzey kaliteli lüks mobilyaların önde gelen üreticisi Ukraynalı şirket, imalat anlaşması kapsamında 
otel, villa, daire, iç tasarım, bireysel ve seri mobilya üretiminde işbirliği arıyor. 

 

Konu:  Tarımsal gıda ve endüstriyel uygulamalarla biyo temelli çözümler 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TOES20201029001 

Detay: İspanyol KOBİ, mikolojik kaynakları tarımsal gıda ve çevre sektörlerine uygulamaya odaklanmıştır, Yeşil 
Anlaşmaya (LC-GD-6, 7, 8) veya diğer ilgili Avrupa programlarına katılmak için konsorsiyum aramaktadır. 
Uzmanlığı, biyo tabanlı çözümler, karbon ayak izi hesaplaması ve toprak biyoçeşitliliği izleme geliştirmek için 
mantar türlerini tanımlamalarına, yetiştirmelerine ve üretmelerine olanak tanır. Şirket, Avrupa projelerinde 
geniş bir deneyime sahiptir. Araştırma işbirliği anlaşmaları aranır. 

Konu: Kağıt Zarf 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200925003 

Detay: Ukraynalı zarf fabrikası çok çeşitli zarflar üretmektedir. Başlıca ürünler zarflar, kağıt dosya cepleridir. 
Fabrika 20 yılı aşkın süredir Ukrayna ve dış pazarlarda faaliyet göstermektedir, zarf üretimi ve ürünlere baskı 
yapmak için 13 farklı makineye sahiptir. Şirket, dağıtım hizmetleri sözleşmesi kapsamında iş birliği yapmak 
istiyor. 

Konu: Çocuk Mobilyaları 
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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: 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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