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Belçika’da yerleşik bir proses inovasyon ve inşaat sirketi 
(1) yüksek güçlü elektrik dirençlerine ve (2) yüksek güçlü 
elektrikli proses ısıtıcılarına yönelik tedarikçi arıyor.
Referans numarası
BRBE20200701001

için Belçika’da yerleşik firma, 3,5-10 MW buharın 
nakledilebilmesine yönelik yüksek güçte elektrik 
dirençleri temin edebilecek imalat firmaları aramaktadır. 
Dirençler, basınçlı bir kazanda kullanılacaktır. Firma 
tarafından talep edilen işbirliği sözleşmesi tedarikçi veya 
imalat sözleşmesidir.

2. Diğer yandan, firma geleneksel kavuruculardan 
üç kat daha fazla enerji verimliliğine sahip elektrikli 
kahve çekirdeği kavurma makinasi icat etmiştir. Bunun 
üretiminin arttırılabilmesi için firma imalat sözleşmesi 
kapsamında,  250 C sıcaklıkta  nemli hava ve 100 kW 
aralığında elektrikli proses ısıtıcıları aramaktadır.  

Firma, Belçika ve Avrupa’da enerjinin yoğun 
olduğu sektörlerde aktiftir. Her türden sektörün 
prosesleri, enerji bakımından daha verimli olacak 
şekilde değiştirilmektedir. Firma ürün süreçleri 
hakkında kapsamlı bilgiye ve bu süreçlerin yeniden 
geliştirilmesinde önemli deneyime sahiptir. Firma ısının, 
soğuğun ve/veya gücün aktarılmasına yönelik tertibatlar 
da kurabilmekte ve müşterinin süreçlerine tam bağlantı 
sağlayabilmektedir. Avrupa’da firmalar karbon emisyon 
sınırlarına uymak zorundadır. Belçika’da yerleşik firmanın 
görevi müşterilerinin güç sistemlerini yeniden inşa ve 
optimize etmektir.

1. Gazlı buhar kazanları, elektrikli buhar kazanlarına 
dönüştürülebilmektedir. Bunu sağlayabilmek 

Ticari İşbirliği Talepleri
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Alman medikal teknoloji firması yenilikçi teknolojiler 
içeren medikal cihazlar arıyor. 

Referans numarası
BRDE20190227002

içermektedir. Firma önde gelen medikal cihaz üreticileri 
ile iş birliği yaparak kendisini son on yılda deri altı 
kan gazı izleme ve bakım noktası teşhisi (kan ile ilgili) 
alanlarında tanınmış ve önde gelen bir distribütör olarak 
konumlandırmıştır.

Firmanın temel ürün yelpazesi dört ana gruptan 
oluşmaktadır:

1. Deri altı kan gazı izleme

2. Bakım noktası testi koagülasyon

3. Bakım noktası testi kan analizi

4. Bakım noktası testi kardiyak belirteçler.

Firma ürün yelpazesini genişletmek için distribütörlük 
sözleşmesi kapsamında, mevcut ürün yelpazesi ile 
uyumlu in-vitro tıbbi teşhis, bakım noktası teşhisi ve 
benzeri alanlarda yenilikçi ürün aramaktadır.

Medikal cihaz alanında uzmanlaşmış firma 15 seneden 
beri Almanya’da yerleşik üniversite hastanelerine, 
kliniklere vs. medikal cihaz dağıtımı yapmakta veya 
bunları kiralamaktadır. Firmanın müşteri veri tabanı 
800’den fazla hastane ve 2000’den fazla olası müşteri 

Portekiz’den bir firma enerji, su, organik atıkların 
azaltılması konularında distribütörlük sözleşmesi 
imzalamak istiyor.

Potekiz’de yerleşik firma, ilk teşhis, çözümlerin sunumu, 
maliyet tahmini, ekonomik uygulanabilirlik analizi/
yatırımın geri dönüşümü, finansman desteği arama, 
kurulum ve uygulama hizmetleri konularında ve hali 

Referans numarası
BRPL20200720001

hazırdaki faaliyetlerin takibini içeren enerji verimliliği ve 
sanitasyon projelerinde dokuz yıllık deneyim sahibidir. 

Firma portföyünö genişletmek için enerji ve su 
tüketimini, dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmaya 
veya tasarruf etmeye odaklanan yıkıcı teknolojik 
çozümler aramaktadır. Firma, ayrıca, restoran ve 
otellerde gıda atığı olarak organik atıkların azaltılmasına 
yönelik de çozümler aramaktadır. Firma distribütörlük 
sözleşmesi kapsamında, özellikle firmanın projelerine 
entegre edilecek geleneksel olmayan çozümleri 
teşvik etmektedir. Enerji ve su tüketimini ve gıda 
atıkları yönetimini azaltmak icin yıkıcı teknolojik 
çözümler üreten ve/veya dağıtan endüstriyel ortaklar 
aranmaktadır.
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Ukrayna’dan bir firma boya ve vernik alanında 
uzmanlaşmış üreticilerin distribütörü olmak istiyor.
Referans numarası
BRUA20190306003

markaların ürünlerini satmaktadır. Firma tarafından 
sunulan ürünler şunlardır:

 İç cephe boyası ve sıva içi astar, metal ve ahşap 
için astar, astar boya

 Mobilya boyası

 İç ve dış mekanlar için macun, akrilik ve alçı 
macunu, parke için sert macun

 Taş ve parke cilası, sauna ve mobilya verniği, su 
bazlı vernik vs.

 Parke için su bazlı yapıştırıcı ve kauçuk yapıştırıcı;

 Su yalıtımı

 Kuru karışımlar, yapıştırıcı karışımları, alçı 
karışımları, ısı yalıtım malzemeleri için yapıştırıcı, 
kuru macun ve zemin şapları

Firma kaliteli ve özgün ürün üreten imalatçıların 
distribütörü olmak istemektedir. 

2004 yılında kurulan firma inşaat malzemeleri alanında 
Ukrayna’nın en büyük ithalatçı ve satıcılarından birisidir. 
Firma, kendi mağazasında ve web sayfasında, tanınmış 

Polonya’da yerleşik firma distribütorlüğünü yapmak 
için sodyum dimetildithiokarbamat ve potasyum 
dimetildithiokarbamat üreticisi arıyor.
Referans numarası
BRPL20200720001

2001 yılından beri Polonya pazarında faaliyet gösteren
firma, endüstriyel kimya sektöründen sodyum
dimetildithiokarbamat ve potasyum 
dimetildithiokarbamat üreticileri aramaktadır. Söz 
konusu ürünler, şeker ve kağıt sanayiinde, kanal 
arıtma tesislerinde ve su devrelerinde biyosit olarak 
kullanılacaktır. Firma bu tür ürünlerin Polonya’da kayda 
alınma gerekliliğine yönelik olarak, özellikle üretici 
firma aramaktadır. Ancak, kimyasal ürünle ilgili detaylı 
dokümantasyon sunabilen tedarikçiler de dikkate 
alınacaktır. Firma ürünlerin seçiminde esas olarak 
fiyat/kalite oranıni dikkate alacaktır. 
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2018 yılında Kuzey İngiltere’de kurulan firma, asağıda 
sunulmuş olan malzemelerde farklı derecelerde açık kalıp 
dövme sunabilen güçlü bir iş modeline sahiptir.

 Nikel bazlı alaşımlar

 Paslanmaz çelik

 Titanyum ve titanyum alaşımlar

 Karbon alaşımlar

 Aluminyum, bronz, bakır alaşımlar

Firma Birlesik Krallık ve Avrupa’da petrol ve gaz, enerji, 
havacılık ve mühendislik alanlarında, müşterilerine 

yukarıda belirtilen ürünleri sunmaktadır. Firma, ticari 
acenta sözleşmesi kapsamında, dövme fabrikaları ile 
işbirliği yapmak istemektedir.

Firmanın ürün yelpazesine katmak istediği ürünler şu 
şekildedir:

 EIC 62368 güvenlik standardı, CB ve EMC onayına 
sahip duvar ve masa adaptörleri;

 Led sürücü

 Şerit led

 Modüler ve anahtarlamalı güç kaynakları

 DC/AC dönüştürücü, DC/DC dönüştürücü

Enerji alanında önemli distribütörlerden olan firmanın 
mevcut ürünleri arasında güç kaynakları, led sürücüler, 
adaptörler ve led modülleri yer almaktadır. Fimanın 
müşterileri arasında INTEL, IBM, Motorola, vb. kurumlar 
bulunmaktadır.

Birleşik Krallık’tan bir firma metal dövme fabrikasının 
ticari acentası olmak istiyor.

İsrail’de enerji alanında faaliyet gösteren firma 
distribütörlük sözleşmesi kapsamında ürün yelpazesini 
genişletmek istiyor.

Medikal cihazların ithalatı ve dağıtımı alanlarında uzmanlaşmış olan firma medikal cihaz ithal etmek 
istemektedir. Medikal alanda, özellikle, yüksek seviyede çözüm üreten teknolojilerin ithalatı ile tanınan firmanın, 
hastaneler ve klinikler başta olmak üzere, geniş dağıtım ağı mevcuttur. Firma, ithal etmek etmek için medikal 
cihaz aramaktadır.

İsrail’de yerleşik firma yüksek teknoloji içeren 
medikal cihaz ithal etmek istiyor.

Referans numarası
BRUK20200827001
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Teknoloji İşbirliği Talepleri

Hollanda’dan bir inşaat firması inşaat atıklarını en 
aza indirmek için yeni inşaat süreçleri veya teknik 
bilgi beceri arıyor.
Referans numarası
TRNL20201117001

Hollanda merkezli inşaat firması bina, restorasyon ve yenileme, ev ve kamu hizmetleri inşaatı alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Firma, Hollanda pazarındaki en iyi 10 inşaat firması arasında yer almaktadır. Tüm inşaat sektörü, 
Hollanda’daki toplam atık miktarının %23’üne neden olmaktadır. Hollanda’da tüketiciler, hükümet ve yerel otoriteler 
giderek daha talepkâr ve çevreye duyarlı olmaktadır. Firma, tüm bu gelişmelere paralel olarak, atık bertaraf bedelini 
düşürmek istemektedir. Bu kapsamda, inşaat atıklarını  azaltabilmek için son teknolojilere ve teknik bilgi beceriye 
ihtiyaç duyan firma teknik işbirliği sözleşmesi imzalamak istemektedir.
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Polonya’da yerleşik firma, evlere yönelik güneş 
enerjisi invertörü geliştirecek ortak arıyor.

Firma, sabit pil, pil standı, aksesuar, ve ölçüm 
sistemlerinin yanı sıra, PV sistem tasarımında karmaşık 
destek gibi çok çesitli sabit güç ürünleri sunmaktadır.

Firma hali hazırda, fotovoltaik diziyi, akü depolamasını 
ve elektrik şebekesini yöneten ve doğrudan üniteye 
bağlanabilecek hibrit invertör aramaktadır. Aranan 
teknoloji ev kullanımına yönelik, özellikle, fotovoltaik 
kurulumlar için yenilenebilir enerji uygulamalarıdır.

Firma ihtiyaçlarını karşılayan her türlü çözüme açık olup, 
teknik desteği de içeren ticari sözleşme imzalamak 
istemektedir.

Referans numarası
TRPL20200723001

Hollanda’da yerleşik firma gıda ürünlerinde 
magnezyumun faydalarına yönelik işbirliği yapmak 
için gıda ve beslenme alanlarında Ar-Ge veya ürün 
geliştirme konusunda uzmanlaşmış kurum arıyor. 

Firma, Hollanda’nın kuzeyinde magnezyum tuzu 
üretmektedir. Magnezyumun insan sağlığına 
faydaları bilinmekle birlikte, firma hali hazırda 
magnezyumu gıda amaçlı üretmemektedir. Ancak, 
firma magnezyuma gıda üretiminde önemli 
bir rol atfetmek istemektedir. Gıda üretiminde 
magnezyum tuzunun etkileşimi ve işlevi net 
olmadığından, bu husus araştırılması gereken 
bir konudur. Gıda ürünlerinde magnezyumun 
işlevlerine yönelik teknikler ve metotlar hakkında 
çalışmak isteyen firma, magmezyum içeren 
gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik ortak 
aramaktadır. Bu, magnezyum içeren yeni bir gıda 
konseptinin ortak ile birlikte geliştirilmesine imkân 
sağlayacaktır. Firma gıda ve beslenmeye yönelik 
Ar-Ge veya ürün geliştirme alanında uzmanlaşmış 
kurumlar ile araştırma veya teknik işbirliği 
sözleşmesi imzalamak istemektedir. 

Referans numarası
TRNL20200811001
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Alman bir firma endüstriyel ortamlarda mobil robotik 
uygulamaların test edilebilmesi için ortak arıyor.

Alman firmanın faaliyet alanı güvenlik konsepti, güç 
unitesi, yerelleştirme, navigasyon ve mobil robotik 
uygulamaların özerkliği gibi gerekli tüm yapı taşlarını 
kapsamaktadır. Rekabetçiliğin sürdürülebilir olabilmesi 
için otomotiv, tıp ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar sürekli gelişen endöstriyel bir dünyada, üretim 
süreçlerinin otomatikleştirmek zorundadır. Malzemelerin, 
ürünlerin ve aletlerin taşınmasına yönelik otonom mobil 
robotların kullanılması, günümüzde modern endüstriyel 
ortamların gereksinimlerini karşılamak için en verimli 
yaklaşımdır. Uygun güvenlik ve sensör konseptlerine ek 
olarak, zorlu ve değişen ortamlarda bile robotun gerçek 
konumunu belirlemek için sağlam bir yerelleştirme 
teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Firmanın robotik 

platformları, mevcut bir üretim veya lojistik sistemine 
entegrasyon için hiçbir ek maliyet gerektirmeyecek 
veya çok az bir ek maliyet gerektirecek şekilde her 
türlü kullanım durumuna uyarlanabilmektedir. 
İşbirliği yapılacak firmanın endüstriyel ortamını 
uyarlama çabası, örneğin, ürünlerin boyutu ve ağırlığı, 
altyapısı, bu nedenle minimize edilmiştir. Alman 
firma ile işbirliği yapmak isteyen firma, endüstriyel bir 
ortamda kullanıma yönelik bir senaryo ve test alanı 
sağlayabilmelidir (örneğin, otonom taşıma robotları 
ile çözülmesi gereken bir taşıma işlemi). Alman firma 
uzun vadeli teknik işbirliği sözleşmesi imzalamak 
istemektedir. 

Referans numarası
TRDE20200720001
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Avrupa İşletmeler Ağı
Kapsamında Düzenlenecek İkili
İşbirliği Görüşmeleri Etkinlikleri

İnşaat Makinaları ve İnşaat Malzemeleri Alanlarında 
Sanal İkili İşbirliği Görüşmeleri Etkinliği

Odamızın da ortağı oldugu Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, inşaat makinaları ve malzemeleri sektörlerinin aşağıda 
sunulmuş alanlarında, Odamız ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde, Bulgaristan, Macaristan, 
Romanya, Sırbistan ve Türkiye arasında 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde “Virtual B2B Event-Construction-2021 - Sanal İkili 
İşbirliği Görüşmeleri-İnşaat-2021” etkinliği düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik, büyük çaplı bir etkinlik olup, etkinliğe 
firmalar, yatırımcılar, kamu kurum ve kuruluşları, birlikler ve kümelenmeler katılabilmektedir.

23-24 Şubat 2021

İnşaat Malzemeleri: Yapı kimyasalları/hazır 
harçlar; ticari binalarda iklimlendirme; yapı yalıtım 
malzemeleri; inşaat demiri, yer döşeme malzemeleri 
(seramik karo, doğal taş, kaldırım taşı, mozaik, tahta 
döşeme); çimento, tuğla, beton; mermer, süs taşı; 
binalara yönelik elektrik sistemleri ve teçhizatlari; 
çelik konstrüksiyon, çelik, betonerme kalıp; alçı ve alçı 
levha; boya ve vernik.

İnşaat Makinaları: Beton pompası, transmikser, 
damperli kamyon, püskürtme beton makinası; 
inşaat demiri bükme makinası, insaat demiri kesme 
makinası, inşaat demiri kombine makinasi, insaat 
demiri dogrultma makinası; vinç, vinç kedisi; taş 
kırıcılar ve eleme makinaları; beton karıştırıcı, 

beton finişer makinası, asfalt plenti; ekskavatör, 
backhoe yükleyici; tünel acma makinalari; yol inşaatı 
makinalari; inşaat makinalari yedek parçaları.

Ayrıca, asansör, yürüyen merdivenler de kapsam 
dahilindedir.

Ücretsiz olan etkinliğe kayıt işlemi 
https://construction-2020.b2match.io/ adresinden 
yapılabilmektedir. 

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip 
edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt 
esnasında Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi” 
olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

Etkinliğin kapsadığı alanlar şunlardır:
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Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği - Çevre, Enerji, 
Döngüsel Ekonomide İnovasyon

4 Mayıs 2020-30 Haziran 2021
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da eş 
organizatörü olduğu atık ve geri dönüşüm, yenilenebilir 
enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ile su ve su 
arıtma konularını kapsayacak olan ve tüm dünyadan 
firmaları ve araştırma kurum ve kuruluşlarını bir araya 
getirmeyi amaçlayan “Sanal Uluslararası Eşleştirme Etkinliği-
Çevre, Enerji, Döngüsel Ekonomide İnovasyon” etkinliği, 30 
Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Etkinliğe kayıt işlemi
https://international-partnering-environment-2020.
b2match.io/ adresinden yapılabilmektedir.

Katılımcılara ticari, teknoloji ve araştırma alanlarında 
ortak bulma imkânı sunacak olan bahse konu eşleştirme 
etkinliği ücretsiz olup, etkinlikte çeşitli webinarlar da 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 26 Ocak 2021 tarihinde 
“Spotlights on European GreenTech Regions-Styria-Austria” 
webinarı düzenlenecektir. 

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip 
edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında 
Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi” olarak seçilmesi 
tarafımızca önem arz etmektedir.




