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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 

Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Donanım Ürünleri 
 

 

 

Konu:  Otomatik Bahçe Sistemleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20200604001 

Detay: Bahçe yönetimi için otomatik sistemlerde uzmanlaşmış bir Alman şirketi, Alman şirketinin ürünlerini 
kendi ülkelerindeki müşterileri için uygulayabilecek, benzer veya bitişik alanlarda güvenilir Avrupalı ortaklar 
arıyor. 
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Konu: E-ticaret Platformu 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BRPT20200103001 

Detay: Portekiz merkezli girişimci, perakende sektörü için çevrimiçi bir e-ticaret platformu hayat geçirmeyi 
planlıyor. Portekiz merkezli şirket, ilk geliştirme ve lansmanının yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine nihai genişleme 
sürecini desteklemek için ortaklar arıyor.  

 

Konu: Temassız Seyahat Aracı  

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200903001 

Detay: Hollandalı bir şirket  biyometrik ve temassız bir seyahat aracı geliştirmek için BT tabanlı teknolojiler ve 
uzmanlık arıyor. Şirket, start-up'lar gibi yaratıcı ve teknik ortaklarla işbirliği arıyor ve teknik yardım, lisans 
sözleşmesi veya teknik işbirliği anlaşması içeren ticari bir anlaşma öngörüyor.  

 

Konu: Dijital Çözümler Sunan Firmalara Yatırımcı Şirket 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20200915001 

Detay: Bir İspanyol yatırım şirketi, su döngüsü ve endüstriyel süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayan AI, 5G, IoT, 
VR / AR tabanlı yenilikçi çözümlere sahip, şehirlerde yaşam kalitesini artıran veya dijital çözümlere sahip yeni 
şirketlere yatırım yapmak istiyor. 

Konu: Oyun Geliştirme 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Belçika 

Referans Kodu: TRBE20200915001 

Detay: Brüksel merkezli bir şirket, "canavar koleksiyonu RPG" tarzı oyunlardan esinlenen iddialı ve ciddi bir 
oyun projesini uygulamak için video oyunu geliştiricileri ve yayıncıları arıyor. Geliştirme ihtiyaçları arasında 
karakter oluşturma, oyun ortamı, ses ve oyun tasarımı bulunur. Oyunun yaratılmasının ve yayınlanmasının tüm 
aşamalarında orada bulunabilecek bir yapımcı tercih edilecektir. Şirket, teknik yardım içeren ticari bir anlaşma 
arıyor. 
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Konu: Siber Güvenlik  

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20191031001 

Detay: Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir Fransız yazılım editörü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 
sektöründe ortaklar arıyor. Ortaklar, geliştirdikleri veya dışarıdan temin ettikleri yazılım uygulamalarının siber 
riskine hakim olma konusunda desteğe ihtiyaç duyan müşterilerine yardımcı olacak. Ortaklık, bir hizmet 
sözleşmesi üzerine olacaktır. 

 

Konu: Yazılım Çözümleri 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200803001 

Detay: Uluslararası faaliyet gösteren Hollanda merkezli lojistik şirketi, şirketlerin lojistik kontrol kulesi 
tarafından düzenlenen taşımalar sırasında ortaya çıkan karbondioksit (CO2) emisyonu hakkında bilgi sağlamak 
için bir çözüm arıyor. 

Konu: Web Tasarımı, Yazılım, Optimizasyon 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20200617001 

Detay: Rumen şirketi, dış kaynak kullanım anlaşmaları yapmak için web geliştirme ve bakımı, web tasarımı, 
yaratıcı pazarlama, e-posta pazarlama kampanyaları, Facebook ve LinkedIn reklam kampanyaları, sosyal medya 
pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu konularında uzmanlaşmış ortaklar arıyor. 

 

Konu: IOT Cihaz Temini 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20200729001 

Detay: Paylaşımlı mobilite hizmetlerinde uzmanlaşmış bir Romen firma, otomotiv, taksi, servis, kargo, teslimat, 
motorlar, bisiklet vb. Gibi çok çeşitli endüstrilerde mobilite hizmetlerinin yönetimi için tescilli bir bulut 
teknolojisi geliştirmiştir. Şirket, tedarikçi sözleşmesi kapsamında güvenilir oT cihazları sağlayıcıları - araçlara 
bağlanabilen kontrolörler ve sensörler - arıyor. 
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Konu: Siber Güvenlik 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BRUK20200821002 

Detay:  İngiltere'deki hiper defter, blok zinciri ve siber güvenlik şirketi, bir ajans, dağıtım, lisanslama veya 
taşeronluk anlaşması yoluyla sınıfında lider çözümler ve uygulama ortakları arıyor 

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı


