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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. 
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Konu: Kosovalı bir ithalatçı ve gıda ürünleri distribütörü, pişirme kreması ve krem şanti üreticisi arıyor 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: Kosova 

Referans Kodu: BRXK20210211001 

Detay: Kosova pazarında gıda ürünlerinin toplu satışı ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış Kosovalı bir şirket, 
krema pişirme üreticileri arıyor. Şirket, bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında ürün portföyünü 
genişletmek için kaliteli üreticilerden ithalat yapmak için yeni fırsatlar keşfetmek istiyor. 
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Konu: Polonyalı distribütör ve sağlıklı gıda ve diyet takviyeleri ithalatçısı, portföylerine dahil etmek ve bunları 
Polonya pazarına tanıtmak için yeni yabancı ürünler arıyor. 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BRPL20210120001 

Detay: Polonyalı distribütör ve sağlıklı gıda ve diyet takviyeleri ithalatçısı, portföylerine dahil etmek ve bunları 
Polonya pazarına tanıtmak için yeni yabancı ürünler arıyor. 

Konu: Rus bal ürünleri üreticisi hammadde tedarikçileri arıyor 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: Rusya 

Referans Kodu: BRRU20210302001 

Detay: Bitkisel ve bal ürünlerinin işlenmesi, üretimi ve paketlenmesiyle uğraşan Novgorod bölgesinden bir Rus 
şirketi, bir tedarikçi anlaşması kapsamında bal, çilek ve farklı türden şifalı ot tedarikçileri arıyor. 

Konu: Polonyalı distribütör, diğer alkollü içecekler için viski bardağı ve cam eşya talep ediyor 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BRPL20210316001 

Detay: Hem şirketlere (yiyecek ve içecek işletmeleri) hem de bireysel müşterilere tedarik sağlayan Polonyalı bir 
girişimci, diğer alkollü içecekler için viski bardakları ve cam eşyalar arıyor. Dağıtım hizmetleri sözleşmesi 
çerçevesinde iş birliği talep edilir. 

Konu: Yüksek kaliteli kavrulmuş kahve üreten İtalyan şirket, AB ve ekstra AB'deki yeni kahve tedarikçileriyle 
dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedefliyor. 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BRIT20210323001 

Detay: Yüksek kaliteli kavrulmuş kahve üretiminde uzmanlaşmış İtalyan şirket, yeni kavrulmuş kahve 
çekirdekleri tedarikçileri arıyor. Şirket, AB ve ekstra AB'de dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında uzun vadeli 
ortaklıklar kurmak istiyor. 

Konu: Doğal Tatlı İthalatı 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Ukrayna 
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Referans Kodu: BOUA20190530002 

Detay: Ukrayna'nın doğal tatlı üreticisi, birinci sınıf şekerlemeler, çok çeşitli el yapımı çikolatalar, çikolatada 
meyveler ve damlalar, çikolata figürleri ve setleri, sağlıklı enerji çubukları ve marmelat sunmaktadır. Şirket, 
kakao yağı, suni boyalar ve koruyucular yerine sadece doğal malzemeler kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. 
Firma, ihracat satışlarını artırmayı planlıyor ve dağıtım anlaşmaları için Avrupa ve diğer pazarlarda yeni 
ithalatçılar, distribütörler ve perakendeciler arıyor. 

Konu: Gıda Distribütörlüğü 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Danimarka 

Referans Kodu: BODK20201215001 

Detay: Danimarkalı bir şirket, fazla meyve ve sebzeleri kullanmak ve onları uzun raf ömrü ile püre haline 
getirmek için patentli bir üretim süreci geliştirdi. Hammadde toptancıları ve işlenmiş gıda üreticileri ile dağıtım 
hizmeti anlaşmaları arıyorlar. 

Konu: Parafin bazlı kaplamanın yerini alan gıda maddesi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi  

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20201118001 

Detay: Hollandalı bir peynir üreticisi ve ticareti şirketi, geleneksel peynirleri Hollanda'daki ve yurtdışındaki özel 
mağazalara, üst düzey büyük süpermarketlere ve toptancılara satmaktadır. Şirket, bitki bazlı sürdürülebilir bir 
çözüm için peynir üzerindeki petrol bazlı parafin tabakasının yerini alacak sürdürülebilir, geleceğe dönük 
yenilikler arıyor. İş birliği, teknik yardım ile ticari bir anlaşma çerçevesinde düzenlenecektir. Bu profil, açık bir 
inovasyon platformundaki bir zorluğu ifade eder. 

Konu: Zeytinyağı İçin Kağıt Ambalaj 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BRIT20201020001 

Detay: Bir İtalyan zeytinyağı üreticisi, zeytinyağı e-ticaret paketlemelerine uygulanabilecek kağıt üreticileriyle 
veya diğer ambalaj çözümleriyle iletişime geçmekle ilgileniyor. İtalyan şirketi, ticari anlaşmalarla ve özellikle 
şirketin henüz bilmediği, ancak özel duruma uygulanabilecek mevcut çözümlerle ilgileniyor: küçük miktarlarda 
sağlanan kağıt ambalajlar veya tedarikçi anlaşması yoluyla alternatif ambalaj çözümleri. 

Konu: Sıvılar İçin Kullanılan Esnek Poşetler 

Talep Türü: İş İsteği  

Ülke: Romanya 
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Referans Kodu: BRRO20201014001 

Detay: Sıvılara yönelik esnek poşetlerin yerel pazarındaki Rumen distribütör, gıda sıvıları ve şarap için 
kaplamalara sahip esnek poşetler için bir dağıtım hizmetleri anlaşması çerçevesinde yeni iş ortakları arıyor. 

Konu: Yenilebilir Kahve Fincanları ve Takımı 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi  

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TOUK20201102001 

Detay: Bir İngiliz şirketi, yarı otomatik yemeklik kahve fincanı üretimine başladı. Kapaklar ve sofra takımları gibi 
diğer ürünler takip edecek. Bu ürün, mevcut geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir kaplarla ilgili sorunu 
tamamen çözer. Gıda ve kahve üreticileri ve satıcıları, lisanslama ve imalat anlaşmalarının ardından teknik iş 
birliği ile yeni ürünler üretmeleri istenmektedir. Kapasiteyi artırmak için aynı şekilde pişirme ekipmanı için 
Avrupalı takım üreticileri de aranmaktadır. 

Konu: Bitkisel Hammaddelerin Gıda Bileşenlerine Dönüştürülmesi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi  

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TRUK20201103001 

Detay: Bir İngiliz şirketi, bitki maddelerini işlemek için "daha çevreci" yöntemler arıyor. Sağlık veya kişisel bakım 
alanlarından gelmeleri muhtemeldir, ancak gıda bileşenleri üretmek için uygulanacaktır. Pazara yakın çözümler 
tercih edilir ancak finansman, lisanslama, teknik iş birliği veya teknik yardım ile ticari anlaşmalar kapsamında 
erken aşama teknolojileri dikkate alınacaktır. 

Konu: Su Arıtma için Adsorban Düzeneği 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi  

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TOES20201019001 

Detay: Bir Katalan (İspanyolca) nanobilim ve nanoteknoloji araştırma merkezi, farklı ağır metal su kirletici 
maddelerini ortadan kaldırabilen yenilikçi bir süper gözenekli adsorban geliştirdi. Materyal, sprey kurutma ile 
imal edilir ve evsel su arıtma uygulamaları için kartuşlarda kullanılmaya uygun granüller halinde formüle edilir. 
Ayrıca, geri dönüştürülebilirliğe izin veren hafif asit muamelesiyle yeniden oluşturulabilir. Araştırma iş birliği 
veya lisans sözleşmesi ile ilgilenen ortaklar aranır. 

 

Konu: Süt Ürünleri 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: İtalya 
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Referans Kodu: BOIT20200925001 

Detay: Puglia'da bulunan ve farklı türde peynir üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan çiftliği, dağıtım ortakları 
arıyor. 

Konu: Ekolojik Pipet 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200922001 

Detay: Polonyalı bir çevre dostu KOBİ, doğal pipet üretiminde uzmanlaşmıştır. Gezegen dostu buğday samanları 
tek kullanımlıktır, ekolojiktir ve% 100 biyolojik olarak parçalanabilir.  

 

Konu: Konserve Balık ve Deniz Ürünleri 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200909001 

Detay: Balık ve deniz ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Galiçya merkezli bir İspanyol şirketi, konserve balık 
ve deniz ürünlerini Euro bölgesinde ticarileştirmek için distribütör ve acente arayışı içindedir. 

 

Konu: Katkı Maddesi İçermeyen Şekerlemeler 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Güney Kore 

Referans Kodu: BOKR20200825001 

Detay: Koreli bir şirket, toz şeker, koruyucu maddeler ve diğer gıda katkı maddelerini eklemeden, doğal tahıldan 
elde edilen şeker kullanarak sağlıklı ve lezzetli meyve reçeli yapıyor. Şu anda, çocuklar, hamile kadınlar ve 
güvenli yiyecek arayanlar olmak üzere tüm nesiller ve müşteri türleri tarafından yenmesi iyi olan altı çeşit 
meyve reçeli üretiyor. Şirket, bir ticari acentelik sözleşmesi veya dağıtım hizmetleri sözleşmesi kapsamında iş 
ortaklıkları arıyor. 

 

Konu: Nitrit/Nitrat Kullanımın Yerini Alacak Teknoloji 

Talep Türü: Teknoloji Talebi  

Ülke: İngiltere 
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Referans Kodu: TRUK20201002001 

Detay: Birleşik Krallık'taki bir gıda üreticisi, jambonu sertleştirirken nitrat / nitrit kullanımının yerini alacak hem 
olgun hem de erken aşama teknoloji, ekipman ve bileşenler arıyor. Akademi ve endüstri, bir lisans, üretim, 
araştırma veya teknik iş birliği anlaşması kapsamında bir çözüm sunmaya veya bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. 

Konu: Tuz ve Şekeri Azaltılmış Yiyecekler 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi  

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200925001 

Detay: Gıda bilimi ve beslenme alanında çalışan bir Alman kümesi, sosis ürünleri veya dondurma gibi yağ, tuz ve 
şekeri azaltılmış yiyecekler için bir dizi yeni tarif geliştirdi. Gıda sektöründen KOBİ'ler, teknik bir iş birliği ile 
mevcut bileşenleri mümkün olduğunca kullanarak reçetelerin ürünlerine uyarlanması için aranmaktadır. 

Konu: Gıda ve Gıda Dışı Ürün Analizi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi  

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TOIT20200825001 

Detay: İtalyan bir firma, her tür ürünü kontrol etmek için otomatik bir "sıfır kurulum" sistemi geliştirdi. Çözüm 
özellikle gıda ve gıda dışı ürün analizleri için uygundur ve kendi kendine derecelendirme ve kendi kendine 
öğrenme özellikleri içerdiğinden programlanmasına gerek yoktur. KOBİ, son kullanıcılara entegre sistemler 
önermek için otomasyon sektöründe uzmanlaşmış ortaklarla veya son kullanıcılarla doğrudan teknik yardım 
içeren ticari anlaşmalarda teknik iş birliği anlaşmaları ile ilgilenmektedir. 

 

Konu: Unlu Mamuller 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20200710001 

Detay: Rumen pastacılık ürünleri ve pastane kekleri üreten bir start-up şirketi, uluslararası düzeyde büyümek 
istiyor ve bu nedenle bir dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında iş birliği yapacak distribütörler arıyor. 

Konu: Süt ve Peyniraltı Suyu Tozu Tedariği 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20191107001 
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Detay: Genç hayvanlar için süt ikame maddeleri ve tamamlayıcı gıdalar üretiminde uzmanlaşmış bir Fransız 
KOBİ, buzağılar için süt tozu, tatlı peynir altı suyu tozu ve yeniden yağlı süt tozu tedarikçileri arıyor. Buzağılar 
için yüksek performanslı gıdalara, nihai ürünlere katılabilmek için tozların veya hammaddelerin teknik 
şartnamelere uygun olması gerekir. Şirket, uzun vadeli tedarikçi anlaşmaları arıyor. 

 

Konu: Çavdar Samanı Tedariği 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20200625001 

Detay: Peynirlerin ve diğer gıda ürünlerinin olgunlaştırılması ve sunulması için saman kutuları üretiminde 
uzmanlaşmış, Güney Batı Fransa merkezli bir Fransız üretici, tedarikçi anlaşması kapsamında çavdar samanı 
tedarikçileri arıyor. 

Konu: Et Pişirme Seviye Tespit Cihazı 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BOUK20200617001 

Detay: İngiliz şirket, bir bifteğin hem pişirme işlemi sırasında hem de sonrasında pişirilme seviyesini doğru bir 
şekilde test etmek için benzersiz ve patentli bir cihaz geliştirdi. Cihaz, benzersiz yeniliklerle şu anda mevcut 
seçeneklere göre önemli avantajlar sunuyor. Şirket, perakende ve tedarik şirketleriyle ticari acentelik veya 
dağıtım anlaşmaları arıyor. 

 

Konu: Vakumlu Gıda Paketleme 

Talep Türü: Teknoloji Talebi  

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TRIT20200702001 

Detay: İtalyan KOBİ, vakumlu paketlenmiş yiyeceklerin tazeliğini koruyabilen ve kontrol edebilen yenilikçi bir 
görsel sensör etiketini test etmek ve doğrulamak için ortaklar arıyor. Şirket, gıda için vakumlu paketleme 
sistemlerinde kanıtlanmış deneyime sahip tarımsal gıda üretim şirketleri veya gıda vakumlu paketleme 
makineleri üreticileri ile bir teknoloji iş birliği anlaşması kurmaya isteklidir. 

Konu: Gıda Üretim Hattı 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Yunanistan 
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Referans Kodu: TRGR20190925001 

Detay: Bir Yunan KOBİ, tarımsal ürünler, böcek ilaçları, gübreler ve bitki çoğaltma malzemeleri sunmaktadır. 
Şirket, kendi ürünleri için yeni bir üretim hattı geliştirmeye isteklidir. Bu ürünler, süt üretimi, biyogaz tesisleri, 
bio-ilaçlar, bio-gübre ve eczacılıkta kullanılacak faydalı mikroorganizmalar olacaktır. Şirket, bu uzmanlığı teknik 
iş birliği anlaşması kapsamında aktarabilecek şirketlerden veya danışmanlardan uygun know-how'a ihtiyaç 
duyar. 

Konu: Probiyotik Bileşenler 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İsviçre 

Referans Kodu: TRCH20200310001 

Detay: İsviçreli bir şirket, probiyotiklerin üretimi için tarımsal / gıda biyokütlesini işlemek için bir katalitik 
teknoloji geliştirdi. Hayvan yemi veya gıda üretmek için başlangıç malzemesi olarak biyokütlenin işlenmesinde 
deneyime sahip bir fason üretici (üretim anlaşması) arıyorlar. Üreticinin aşağıdaki birim işlemlerini 
gerçekleştirecek ekipmana sahip olması gerekir: biyokütlenin öğütülmesi, kesikli reaktör (ler) de hidrotermal 
işleme (hidroliz), filtreleme, buharlaştırma, kurutma. 

Konu: Yenilikçi Plastik İçermeyen Pipetler 

Talep Türü: İş Birliği Teklifi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: BONL20200826001 

Detay: Hollandalı bir çevre dostu şirket, plastik içermeyen pipetler üretiyor. Buğday samanları, çevremiz 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olan plastik pipetler için sürdürülebilir bir alternatif olarak kabul edilebilir. 
2021'den itibaren tek kullanımlık plastik kullanımı AB'de yasaklanacak. Şirket, satışları artırmak için ticari 
ortaklar arıyor. Ticari acentelik sözleşmesi veya bir dağıtım hizmetleri sözleşmesi öngörülmektedir. 

Konu: Fermente Probiyotik İçecekler  

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Çekya 

Referans Kodu: TOCZ20200902001 

Detay: Maltlama ve bira üretiminde uzmanlaşmış bir Çek araştırma enstitüsü, fermente probiyotik içeceklerin 
geliştirilmesi konusunda iş birliği sunuyor. Enstitü şu anda araştırma iş birliği anlaşması için ortaklar arıyor. 

 

Konu: Kahve 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 
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Referans Kodu: BORO20200825001 

Detay: Rumen gurme kahve şirketi, dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında iş birliği yapmak için Avrupa'da 
distribütör arıyor 

 

Konu: Mikrokapsülleme Yöntemi 

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: TOPL20200810002 

Detay: Polonyalı bilim adamlarından oluşan bir ekip, eczacılıkta olduğu kadar gıda endüstrisinde de 
uygulanabilecek bir mikrokapsülleme yöntemi geliştirdi. Mikrokapsüller aktif maddeleri hareketsiz kılar, tat ve 
kokularını maskeleyebilir ve onları dış etkenlerden (çevrelerinden) koruyabilir. Teknik yardımlı ticari anlaşma 
veya lisans sözleşmesi şeklinde bir iş birliği sunulmaktadır. 

 

Konu: Buğday Unu 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200626003 

Detay: Sektörde 18 yılı aşkın deneyime sahip Ukraynalı buğday unu, yumuşak ve makarnalık buğday makarna ve 
şekerleme üreticisi distribütör arıyor. 

 

Konu: Vegan ve Organik Ürünler 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BOPT20200804002 

Detay: Portekizli şirket, dağıtım hizmetleri sözleşmesi veya ticari acentelik sözleşmesi kapsamında vegan ve 
organik ürünler sunmaktadır. 

 

Konu: Meyve Sebze 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Polonya 
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Referans Kodu: BOPL20200727001 

Detay: Lifli doğal meyve ve sebze smoothieleri üreten Polonyalı bir KOBİ, uluslararası ortaklar arıyor. 

 

Konu: Besin Takviye Gıdaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200529001 

Detay: İspanyol KOBİ, sağlıklı beslenme için özel bileşikler üretmeye ve satmaya odaklanıyor. KOBİ,patentli 
işlevsel bir bileşenle yenilikçi bir omega-3 besin takviyesi geliştirmiş. Yeni pazarlara girmeye istekli olan şirket, 
sağlıklı gıda ürünlerinde uzmanlaşmış, dağıtım ve ticari acente anlaşmaları kapsamında iş birliği sunan 
distribütörler arıyor. 

 

Konu: Yenilikçi Su Sebili 

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20200721001 

Detay: Bir Alman mucit, içmeyi aktif olarak uyaran yenilikçi bir iç mekan su sebili geliştirdi. Bu su kaynağı, 
insanlara günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için doğru zamanda bir bardak su sunar. Buluş 
sahibi, lisans anlaşması sunmaktadır. 

 

Konu: Kurutulmuş Meyve ve Sebze 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Moldova 

Referans Kodu: BOMD20200723001 

Detay: Yüksek kaliteli kuru meyve ve sebzelerde uzmanlaşmış bir Moldova şirketi, dağıtım hizmetleri anlaşması 
kapsamında distribütör aramaktadır. 
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