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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 

Makineler, Ekipmanlar, Cihazlar 
 

 

 

Konu: Metal Parça Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20190206002 

Detay: 2006 yılında kurulan bir Rumen şirketi, metalik denizcilik / gemi parçaları ve diğer alanla ilgili hizmetler 
alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, metalik ürünler sektöründe deneyime sahiptir ve tüm ortakları için 
ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini sürekli geliştirmektedir. Gemi yapımı veya endüstriyel sektörlerdeki 
taşeronluk anlaşmaları ile ilgilenmektedir. 
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Konu: Plastik Kap Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20180823001 

Detay: Gıda ambalajlarında uzmanlaşmış bir Fransız şirket, plastik yoğurt kaplarını Fransız çiftçilere ve 
mandıralara ithal ediyor ve dağıtıyor. Ayrıca krema ve krem peynir için plastik kaplar da satıyor. Avrupa'da, bir 
imalat anlaşması kapsamında alüminyum kapaklı yılda 30 ila 70 milyon saksı üretebilecek yeni tedarikçiler 
arıyorlar. 

 

Konu: Metal İşleme ve Metal Parça Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200724001 

Detay: Metal işleme ve metal parça üretiminde uzmanlaşmış Polonyalı bir KOBİ, endüstrinin farklı alanlarında 
faaliyet gösteren şirketlere imalat veya taşeronluk anlaşması sunmaktadır. Daha fazla gelişme göz önüne 
alındığında, şirket Avrupalı ortaklar arıyor. 

Konu: Kalıplama Parçaları  

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BOIT20200723001 

Detay: Lombardiya'da bulunan şirket, özellikle kılavuz direkleri ve burçlar olmak üzere standart ve özel 
kalıplama parçalarının üretiminde uzmanlaşmıştır. Bayilerle kalıplar ve kalıplar için standart elemanlar alanında 
dağıtım hizmetleri anlaşmaları ve kalıpçılar gibi son kullanıcılarla imalat anlaşmaları arıyor. 

Konu: Otomatik Bağlama sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200901002 

Detay: Bir Alman KOBİ, büyük ve ince duvarlı iş parçalarının deformasyonunu önleyen otomatik, modüler ve 
esnek bir bağlama sistemi geliştirdi. Avantajları arasında yeniden kullanılabilirliği, hızlı tedarik süresi ve iş 
parçalarının kararlılığı bulunur. Firma, teknik yardım ile ticari anlaşmalar için, çeşitli alanlardan talaşlı imalat ve 
imalat şirketleri ile iletişime geçmek istemektedir.  
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Konu: Basınçlı ve Basınçsız Tanklar 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BOIT20200724001 

Detay: İtalya'da bulunan İtalyan KOBİ, yer üstü ve yer altı rezervuarları, çeşitli maddelerin (yakıt, kimyasal 
ürünler, kirleticiler, gübre) depolanması için kullanılan basınçsız ve basınçlı tanklar ve benzin, dizel ve havacılık 
yakıtı konteyner istasyonlarında uzmanlaşmıştır. Şirket, AB ve petrol ve gaz, tarım ve inşaat sektörlerinde 
faaliyet gösteren yabancı şirketlerle ticari acentelik ve dağıtım anlaşmaları kurmak istiyor. 

Konu: Endüstriyel Tasarım 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Çin 

Referans Kodu: TRCN20200907001 

Detay: Çinli bir şirket, teknik destekle ticari bir anlaşma yoluyla Avrupa pazarından buzdolabı kapısındaki şişe 
tutucusuna uygulanacak yeni bir tasarım arıyor. 

 

Konu: Metal İşleme 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200730001 

Detay: Profesyonel metal işleme (kesme, delme) ve MIG (Metal İnert Gaz), MAG (Metal Aktif Gaz) ve TIG 
(Tungsten İnert Gaz) süreçlerinde uzmanlaşmış Polonyalı şirket, Avrupa Birliği'nden taşeronluk kapsamındaki 
hizmetlerle ilgilenecek yeni ortaklar arıyor. Şirket, metal parçalar, bileşenler veya komple ürünlere özel talebi 
olan çeşitli endüstriyel ortaklarla iş birliği kurmak istiyor. 

 

Konu: Endüstriyel Otomasyon 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bosna Hersek 

Referans Kodu: BOBA20200709008 

Detay: Otomasyon alanında çalışan Bosna Hersekli firma, küçük enerji santrallerinin otomasyonu ve endüstriyel 
otomasyon için kontrol kabinleri için komple çözümler sunuyor ve ticari bir acente veya taşeronluk anlaşması 
arıyor. 
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Konu: Akıllı Tarım Uygulamaları 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20200813002 

Detay: Hollandalı KOBİ, müşterileri için 5G ağına sahip, yeni akıllı tarım uygulamalarını geliştirmek ve 
desteklemekle ilgileniyor. Şirket, IoT, veri mühendisliği, yapay zeka, artırılmış gerçeklik / karma gerçeklik, görsel 
denetim veya robotik konularında uzmanlaşmış şirketler ile teknik yardım içeren bir teknik işbirliği anlaşması 
veya ticari bir anlaşma yapmak istemektedir. 

Konu: Çeşitli Makine Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Sırbistan 

Referans Kodu: BORS20200831002 

Detay: Bir Sırp şirketi, püskürtme, üfleme ve roto-döküm yoluyla termoplastikten nesneler yapmak için 
endüstriyel aletlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. Ayrıca sac metal deformasyonu ile strafor ve kauçuktan 
yapılmış nesneler yapmak için aletler üretirler. Şirket, ekipman satın alınana kadar bir müşteri için bu nesneleri 
de üretebilir. Şirket, piyasada iyi kurulmuş ortaklarla veya tamamlayıcı ekipmanlarla ilgilenen bir ticari acentelik 
veya dağıtım anlaşması arıyor. 

 

Konu: Pencere Motorları Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BODE20200826001 

Detay: Alman KOBİ, Güney ve Doğu Avrupa'da pencere motorları için bir dağıtım ortağı arıyor. 

 

Konu: Ahşap Zemin Kaplama Makinesi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Lüksemburg 

Referans Kodu: BRLU20200819001 

Detay: Lüksemburg merkezli bir ahşap zemin kaplaması üreticisi, yenilikçi bir yeni sistem geliştirdi. Şirket, yeni 
zemin kaplaması sistemini kurmak için gerekli olan ilgili mekanik aletleri üretecek bir ortak arıyor. İdeal ortak, 
mekanik aleti müşterinin ihtiyacına göre tasarlayabilmeli ve endüstriyel olarak üretebilir olmalıdır. 
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Konu: Tornalama ve Frezeleme Parçaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200626002 

Detay: Ukraynalı bilgisayar sayısal kontrollü tornalama ve frezeleme parçaları tedarikçisi firma, üretim ve dış 
kaynak kullanımı anlaşmaları için Avrupalı ortaklar arıyor. 

Konu: Özel Makine Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200720001 

Detay: Çeşitli endüstriyel sektörler için özelleştirilmiş alet, makine ve alet üreten Polonyalı şirket, yabancı 
ortaklarla üretim anlaşmalarına dayalı bir işbirliği kurmak istiyor. Şirket, iç pazarda yerleşik bir konuma sahiptir 
ve uluslararası iş ortaklarına güvenilir çözümler sunmaktadır. 

 

Konu: Modüler Bağlama Sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200723002 

Detay: Bir Alman KOBİ, tüm iş parçalarının tek bir sistemle sıkıştırılmasına izin veren otomatik, modüler ve 
esnek bir bağlama sistemi geliştirdi. Avantajları ve yenilikleri arasında yeniden kullanılabilirliği ve hızlı tedarik 
süresi yer alır. Firma, çeşitli alanlardan talaşlı imalat ve imalat şirketleri, teknik yardım ile ticari anlaşmalar için 
ortaklar ile iletişime geçmek istemektedir. 

 

Konu: Otonom Robotlar İçin Test Olanakları 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TRDE20200720001 

Detay: Mobil robotik uygulamalar için donanım ve yazılım bileşenlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir 
Alman KOBİ, mobil otonom taşıma robotları için test olanakları sağlayabilecek endüstri ortakları arıyor.  
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Konu: Kazıcı, Damperler ve Kamyonlar İçin Yedek Parça Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Birleşik Krallık 

Referans Kodu: BOUK20200228001 

Detay: Birleşik Krallık'ta kazıcılar, damperli kamyonlar ve forkliftler gibi tesis ekipmanları için yedek parça ve 
orijinal ekipman üreticisi firma ve satış sonrası teknik destek verebilecek şirketler ile tedarikçi anlaşması 
kapsamında dağıtım ağını genişletmek istiyor. 

Konu: Makine Üretimi 

Talep Türü: İş Talebi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BRPL20200723001 

Detay: İç pazarda yerleşik bir konuma sahip Polonyalı bir aydınlatma aksesuarları ve lamba üreticisi, özellikle 
modern teknolojik çözümlere sahip tekstil örme için kullanılan makine üreticilerini arıyor. Şirket ayrıca, metal 
alt yüzeylerde delik açmak için hassas alet ve makine üreticileri arıyor. 

 

Konu: Metal Ürün Seri Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Slovenya 

Referans Kodu: BOSI20200617001 

Detay: Yüksek teknolojili ürünler (kendinden tahrikli robotik araçlar, tarım ve atık yönetimi makineleri) için 
metal parça üreticisi olan Sloven şirket, nakliye / lojistik, tarım makineleri, atık işleme sektörlerinden yabancı 
imalat şirketlerine iş birliği sunuyor. Şirket, imalat veya taşeronluk sözleşmesi kapsamında metal ürünlerin veya 
bileşenlerin prototipini ve seri üretimini sunmaktadır. 

 

Konu: Açık Uçlu Anahtar 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Çekya 

Referans Kodu: TOCZ20200714001 

Detay: Kapılar, sürücüler ve uzaktan kumanda üretimi ile uğraşan bir Çek şirketi, açık uçlu bir döner anahtar icat 
etti. Bu orijinal anahtar, standart açık uçlu anahtarlarda olduğu gibi anahtarı somuna veya altıgen cıvata 
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başlığına yan taraftan takabilme özelliğiyle somun ve cıvataların tahrik yardımlı sıkılması ve gevşetilmesi için 
tasarlanmıştır. Anahtar lisans sözleşmesi kapsamında sunulmaktadır.    

 

Konu: Cerrahi Maske Makinesi  

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TOIT20200612001 

Detay: Bir İtalyan şirketi, cerrahi maskeler üretmek için bir makine tasarladı. Maskeler, üç kat dokunmamış 
kumaşın (harici Spunbond, Meltblown ve dahili Spunbond) üst üste binmesi, burun telinin yerleştirilmesi ve 
sonunda iki elastik kulak halkasının kaynaklanmasıyla elde edilir. Makine dakikada 120 parça üretim 
yapabilmektedir. Firma, teknik iş birliği anlaşması ve lisans anlaşması ile ilgilenen makine üreticileri ile iletişime 
geçmek istemektedir. 
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