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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 iş birliği 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 iş birliği 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 

Taş ve Toprağa Dayalı İmalat Sanayi 
 

 

 

Konu: Katı atıkların kil malzemelerine geri dönüştürülmesi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Yunanistan 

Referans Kodu: TOGR20201203001 

Detay: Bir Yunan devlet üniversitesinin laboratuvarı, katı atıkların iyileştirilmiş termal ve gürültü yalıtım 
yetenekleri ve düşük çevresel ayak iziyle tuğla killere dönüştürülmesi için yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. 
Laboratuvar ağır kil seramik endüstrileri arıyor. Dikkate alınan ortaklık türü, teknik yardım ile yapılan ticari 
anlaşmadır. 
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Konu: Kil ve kaolin üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bosna Hersek 

Referans Kodu: BOBA20201020002 

Detay: Kuzey Bosna Hersek'te bulunan bir aile şirketidir. Şirketin faaliyeti, inşaat, sağlık ve kozmetik 
endüstrilerinde kullanılmak üzere kil ve kaolin çıkarılmasını ve satışını içermektedir. Şirket, üretim anlaşmaları 
kapsamında ikili iş birliği için ortaklar arıyor. Şirketin rekabete göre en büyük avantajı, maliyet ve kalite 
arasındaki iyi dengedir (mükemmel fiyat / kalite oranı). 

 

Konu: Seramik Cephe Karoları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BODE20200615002 

Detay: Bir Alman şirketi, konut, ticari ve endüstriyel binalar için akıllı seramik çözümleri üretme konusunda 
uzmanlaşmıştır. Seramik cephe karoları, Westerwald, Almanya'dan gelen yüksek kaliteli kil hammaddelerinden 
üretilerek, tamamen olağanüstü bir ürün kalitesi sağlar. Fayansları için artık bir ticari acentelik anlaşması veya 
dağıtım hizmetleri anlaşması yapacak uluslararası dağıtım ortakları arıyorlar. 

 

Konu: Kalsik Bentonit Kil Ürünleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200824001 

Detay: Fransız şirket, uzun bir bölgesel geleneğe ve kendi taş ocaklarından maden çıkarma, işleme ve 
ticarileştirme geleneğine sahiptir. Şirket, yüksek kaliteli kalsik bentonit kil ürünleri için, ürünlerinin Japonya, Çin, 
Güney ve Kuzey Amerika, Polonya, İtalya, Almanya, Rusya ve Orta Doğu'da pazarlanması ve dağıtımı için 
distribütörler arıyor.  

Konu: Yeni Maden Tasarımları 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: TOUA20191218001 

Detay: Bir Ukrayna üniversitesi, coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak madencilik minerallerinin otomatik 
tasarımı için bir yazılım ürünü sunmaktadır. Ürün tasarım ve madencilik işlemleri sırasında iş gücü verimliliğinde 
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artış, daha haklı kararlar alma ve daha yüksek madencilik verimliliği sağlar. Üniversite, bir lisans anlaşması 
imzalamak için madencilik şirketleri arasında veya bir araştırma iş birliği anlaşması imzalamak için tasarım 
enstitüleri arasından ortaklar arıyor. 

Konu: Harfiyat ve Madencilik Ekipmanları Parçaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20191113001 

Detay: Bir İspanyol şirketi, dünyadaki ana OEM'ler (Orijinal Ekipman Üreticileri) tarafından geliştirilen ekipman 
ve aletlerle tamamen uyumlu olan hafriyat (tarımsal aşınma parçaları ve delme aletleri) ve madencilik ekipmanı 
için aşınma parçaları üretmektedir. Şirket dünya çapında distribütörler arıyor. 

 

Konu: Yatırım Teklifi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bosna Hersek 

Referans Kodu: BOBA20200917001 

Detay: Bosna Hersek'ten bir boksit madeni, AB şirketlerine / yatırımcılarına satın alma anlaşmaları sunuyor. 
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