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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 

Tekstil ve Tekstil Ürünleri 
 

 

 

Konu: Ödüllü bebek / çocuk yatağı ve kreş tekstiline sahip Hollandalı yaratıcı KOBİ, onlara küçük miktarlarda 
tedarik sağlayabilecek kumaş üreticileri arıyor. 

Talep: İş İsteği 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: BRNL20210319001 

Detay: Hollandalı bir tasarımcı ve yüksek kaliteli ve ödüllü çocuk yatakları ve çocuk yatakları tekstilleri 
tedarikçisi bir üretim ortağı arıyor. KOBİ, hazır ürünü olan, ancak malları özel bir etiket altında tedarik etmeye 

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı

http://een.ec.europa.eu/tools/services/expressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/expressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:cemil.dalkilic@eso.org.tr


istekli bir tedarikçi arıyor. Şirket, bir üreticinin / tedarikçinin mevcut yelpazesini kullanmak istemektedir ve bir 
tedarikçi anlaşması imzalamaya isteklidir. 

Konu: Kadınlar için moda çantalar, sırt çantaları, giysiler ve giysiler üreten Hollandalı tasarımcı, üst düzey 
markaların üretim tecrübesine sahip bir üretim ortağı arıyor. 

Talep: İş İsteği 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: BRNL20210212001  

Detay: Hollanda merkezli bir şirket, yenilikçi malzemelerden kadın giysileri ve çantaları tasarlar, üretir ve 
geliştirir. Kadın çantalarının üretimi için, tercihen İtalya merkezli yeni bir üretim ortağı arıyorlar. Şirket bir 
üretim anlaşmasıyla ilgileniyor. 

Konu: İngiliz giyim üreticisi, engelliler için kolay giysi sabitleme çözümü tedarikçisi veya tasarımcısı arıyor 

Talep: İş İsteği 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BRUK20210413001 

Detay: Yaşlı ve engelli insanları hedefleyen İngiltere'de yerleşik giyim üreticisi ve satıcı, gömlekler, formalar, 
trikolar ve dokuma giysiler için yenilikçi bir giysi bağlama çözümü arıyor. Çözüm, kullanıcıların giyinip 
soyulurken giysileri kolayca kapatmasını ve açmasını sağlayacaktır. Bir tedarikçi sözleşmesi, ticari acente 
sözleşmesi veya lisans sözleşmesi imzalamak istiyorlar. Bağlama sisteminin estetik, kullanımı kolay ve dayanıklı 
olması gerekir. 

Konu: Alman start-up, bir üretim anlaşması kapsamında bambu çorap üreticisi arıyor. 

Talep: İş İsteği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20210312002 

Detay: Kısa süre önce kurulan Alman şirketi, çorap ve çoraplara odaklanarak, perakende ticareti ve 
sürdürülebilir elyaftan yapılan giysi tasarımında faaliyet gösteriyor. Bambu elyafından çoraplar üretebilecek bir 
üretici arıyor. Üretim ortağı Avrupa'da bulunmalıdır. İş birliği, bir imalat anlaşması altında gerçekleşecekti. 

Konu: Bulgar şirket, imalat ve dağıtım hizmetleri anlaşmaları kapsamında paraşütle atlama ve yamaç paraşütü 
ekipmanları üretmek için yabancı ortaklık arıyor 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bulgaristan 

Referans Kodu: BOBG20201215001 

Detay: Paraşütle atlama ve yamaç paraşütü ekipmanı üretiminde uzmanlaşmış bir Bulgar şirketi, ürünlerini 
yurtdışına satmak için dağıtım hizmetleri anlaşmalarının yanı sıra üretim anlaşmaları kapsamında kendileri için 
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böyle bir ekipmanın üretilmesine ihtiyaç duyan ortaklar arıyor. İmalat anlaşması ile ilgilenecek firmaların benzer 
tip malların imalatında tecrübeli olmaları ve sonradan kendi kanallarından dağıtımlarını yapabilme imkanına 
sahip olmaları gerekmektedir. 

Konu: Kravat Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Hindistan 

Referans Kodu: BOIN20190819001 

Detay: Tekstil ve kumaş tasarım endüstrisinde onlarca yıllık deneyime sahip bir Hintli şirket, dağıtım hizmeti 
anlaşması, taşeronluk veya dış kaynak anlaşması yoluyla kendilerine özel kravatlar tasarlamak ve üretmek için 
doğrudan uluslararası markalar ve firmalarla çalışmak istiyor. 

Konu: Koruyucu protein kaplamalı yeniden kullanılabilir, antiviral bez yüz kaplaması 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BOUK20201102002 

Detay: Koruyucu protein kaplamalı yeniden kullanılabilir, antiviral bez yüz kaplaması / burun örtüsünün İngiliz 
geliştiricisi, ürünü bir dağıtım hizmeti anlaşmasının parçası olarak küçük-büyük / çok uluslu distribütörlere 
sunmaktadır. Yeniden kullanılabilir yüz kaplaması, rahat bir bez şeklinde viral enfeksiyonların, damlacıkların ve 
aerosollerin bulaşmasına karşı iki yönlü koruma sağlar. İspanya, Yeni Zelanda ve ABD dışında tüm ortak 
ülkelerdeki dağıtım şirketlerinden ilgi beyanları memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Konu: Çevresel etiketi karşılayan çoklu tekstil ve köpük bileşenlerinin montajı 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20201119001 

Detay: Çocuk bakımı alanında çalışan bir Fransız şirketi, çoklu tekstil ve köpük bileşenlerinin montajında 
uzmanlaşmış bir tekstil üreticisi arıyor. Ortak, çevre etiketini (Oeko-Tex®, GOTS) karşılayan bir üretim veya 
taşeronluk sözleşmesi kapsamında yüksek kaliteli bebek ürünleri üretebilmelidir. 

Konu: Bitki Derisi  

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: BRNL20200710001 

Detay: Hollandalı tasarımcı 2019'da başladı ve zamansız kadın kemerleri, çantalar, dizüstü bilgisayar çantaları, 
cüzdanlar ve aksesuarlarla üst düzey bir marka yarattı. Stratejik amaç, bitkilerden elde edilen sadece vegan deri 
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malzemelerini kullanmaktır ve bu nedenle KOBİ, bitki derileri üreticileri veya tedarikçileri ile bir iş birliği 
aramaktadır. KOBİ, bir üretim veya tedarikçi anlaşması sunar. 

Konu: Deri Kılıf 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20201001001 

Detay: Bir Fransız KOBİ, dört renkte elle tam tahıl Novonappa dana derisinden yüksek kaliteli deri ürünler 
tasarlar ve üretir. KOBİ, origami teknikleriyle orijinal parçalar yarattı. Kılıflar (telefon, gözlük, kartlar ...) ve 
dekorasyon aksesuarları (fare altlığı, bardak altlığı ...), giysi (kemerler, papyonlar ...) veya seyahat (çantalar ...) 
gibi küçük eşyalar sunar. Master Chef bıçağı için özel yapım kasalar sunar. KOBİ, yurtdışında perakende ortakları 
veya dağıtım hizmetleri anlaşmaları için çevrimiçi mağazalar arar. 

Konu: Tıbbi Cihaz İçin Koruyucu Kılıf 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BRFR20201009001 

Detay: Dağıtım sistemleri ve yenilikçi tıbbi cihazlar tasarlayan, geliştiren ve üreten bir Fransız KOBİ, bir imalat 
anlaşması kapsamında bir tıbbi cihaz için koruyucu kılıf üretmek üzere bir tekstil, kılıf veya çanta (deri işi hariç) 
üreticisi arıyor. 

Konu: Kenevir İpliği Tedariği 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20190408001 

Detay: Bir Rumen şirketi, farklı ev tekstillerini (yani masa örtüleri, perdeler, yatak örtüleri ve yastık kılıfları) elde 
dokumada uzmanlaşmıştır. Ürünler pamuk ve kenevirden üretilmektedir. Şirket, yüksek kaliteli ağartılmamış 
kenevir dokuma ipliği tedarik edebilen uluslararası iş ortaklarını belirlemekle ilgileniyor. Belirlenen ortaklarla iş 
birliği, üretim anlaşmasına dayalı olacaktır. 

 

Konu: Kadın ve Çocuk Kıyafetleri 

Talep Türü: Distribütör Talebi 

Ülke: Polonya 

Referans Kodu: BOPL20200626002 
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Detay: Polonyalı bir kadın ve çocuk lüks kıyafet üreticisi, benzersiz ve orijinal kıyafetler üretiyor. Polonyalı 
şirketin ürünleri, gerçek trendlere ve el yapımı tasarıma dayanmaktadır. Şirket işini uluslararası pazarda 
genişletmek için distribütörler arıyor. 

 

Konu: Ayakkabı 

Talep Türü: Dağıtım Hizmetleri 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200520002 

Detay: Ukraynalı şirket, doğal deriden yüksek kaliteli ve rahat erkek ayakkabısı üretmektedir. Ayakkabı 
üretiminde 10 yıldan fazla deneyime sahip olan imalatçı, uzun vadeli ortaklıklar kurmak için dağıtım hizmetleri 
anlaşması arıyor. 

Konu: Balmumu Gerektirmeyen Çevre Dostu Kayak Giysileri 

Talep Türü: Araştırma & Geliştirme Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: RDDE20201002001 

Detay: Bir Alman üniversitesi, balmumu gerektirmeyen yeni bir çevre dostu kayak giysisi geliştirerek kayak 
yapmayı daha sürdürülebilir hale getirmek için bir araştırma projesi için ortaklar arıyor. Geliştirmenin temeli, 
tekstil malzemeli modüler bir yapıdır. Aranan ortaklar, kaplama uzmanlığına sahip KOBİ'ler, kayak üreticileri ve 
muhtemelen alternatif ürünlerle ilgilenen kayak mumu üreticileridir. Araştırma iş birliği, Eureka / Eurostars 
programı veya benzer finansman planları kapsamında öngörülmektedir. 

Konu: Otonom Isı Düzenlemesi Sağlayan Giyilebilir Teknoljoi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TOIT20200923001 

Detay: Kuzey İtalya'dan bir KOBİ, termoregülasyon performansı ve özellikleri ile ciltle temas eden tekstil 
ürünleri sağlayan yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, cilt sıcaklığına bağlı olarak otonom bir ısı 
düzenlemesine veya dağılımına izin verir. Teknik ve spor giyim üreticileri, lisanslama veya teknik yardım ile ticari 
anlaşma ve ortak girişimler için yatırımcılar yoluyla teknolojiyi kumaşlarına uyarlamak için aranıyor. 

Konu: Sıvı Cam (Kumaş) Kaplama Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20190312006 

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı



Detay:  Bir Alman şirketi, teknik yardım içeren ticari anlaşmalar için tekstil endüstrisi için kendi kendini 
iyileştirme özelliklerine sahip hibrit bir florlu nano silika füzyon (HFNSF) teknolojisi çözümü sunuyor. Sunulan 
kumaş kaplama teknolojisi yelpazesi “sıvı cam” a dayanmaktadır. Bu teknoloji tamamen yenidir ve makinede 
üstün yıkama kararlılığı dahil olmak üzere mükemmel performans özellikleri sunar.  

 

Konu: Kıyafet Üretimi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BOIT20200917006 

Detay: İtalyan şirket deri ve kumaş dış giyim (mont, trençkot, kapitone ceket ve ceket) üretmektedir. Yıllar 
içinde pantolon, gömlek vb. Pek çok giysi kategorisi eklenmiştir. Ayrıca birçok müşteriye ceket ve pantolon 
üretimine de başlamıştır. Üretim anlaşmaları için yurtdışında yeni ortaklar arıyor. 

Konu: Endüstriyel Tekstil 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bosna Hersek 

Referans Kodu: BOBA20200709005 

Detay:  Otelcilik endüstrisi için masa örtüleri, peçeteler, yorganlar, yastıklar, çarşaflar ve havlular gibi tekstil 
ürünleri üreticisi olan Bosna Hersekli şirket, AB’de faaliyet gösteren şirketlerle üretim veya dağıtım anlaşması 
yapmakla ilgileniyor. 

 

Konu: Kadın Kıyafetleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200605003 

Detay:  Kadın kıyafetleri üretiminde uzmanlaşmış bir Ukraynalı şirket, dağıtım veya üretim anlaşmaları 
kapsamında ortaklar arıyor. 

 

Konu: Antibakteriyel Covid-19 Maskesi 

Talep Türü: Lisans Anlaşması ve Ortaklık 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200803001 
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Detay:  Bir Fransız KOBİ, kamusal alanlarda insanların kullanması için yenilikçi yüz maskeleri üretiyor. Maskeler 
antibakteriyel özelliğe sahiptir. 50 sefere kadar yıkanabilir. Şirketin, bir dağıtım hizmetleri veya ticari acente 
sözleşmesi kapsamında iş birliği yapan ortaklara anında gönderilebileceği ürünleri vardır. Ayrıca bir lisans 
sözleşmesi kapsamında iş birliğine de açıktır.  

 

Konu: Geri Dönüştürülebilir Çok Amaçlı Spa Terlikleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20200723001 

Detay:  Bir Alman üretici, doğal liflerden yapılmış geri dönüştürülebilir ve gübrelenebilir çok amaçlı spa terlikleri 
geliştirdi. KOBİ, otel terliği üretimi için, terlikleri nihai müşteri için üretmek ve özelleştirmek için farklı 
teknolojiler sunabilen bir endüstriyel ortak arıyor.  

 

Konu: Ev Tekstili Ürünleri 

Talep Türü: Dağıtım Hizmeti ve Üretim Anlaşması 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: BOUA20200615001 

Detay:  Ev tekstili ve tekstil üretiminde uzmanlaşmış Ukraynalı bir şirket, AB ülkelerinde distribütör ve ticari 
acenteler arıyor. Perdeler, masa örtüleri, peçeteler ve servis altlıkları, dekoratif minderler, küçük mutfak 
tekstilleri, yatak aksesuarları ve yatak örtüleri üretmektedir. Şirket, dağıtım hizmetleri veya üretim anlaşmaları 
kurmak için ortaklar arıyor. 

Konu: Su Geçirmez Bisiklet Çantaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: BRNL20200625001 

Detay:  Hollandalı şirket, XL su geçirmez bisiklet çantaları ve diğer büyük çantalar geliştirdi. Bisiklet çantaları 
dünya çapında satılmaktadır. Şirket, üretimi yeniden Avrupa'ya taşımayı planlıyor ve bu nedenle Avrupalı bir 
üretim ortağı arıyor. Üretim ortağı, su geçirmez torba üretiminde ve tekstil ürünlerinin sızdırmazlığında 
deneyimlidir. Uzun vadeli bir imalat anlaşması çerçevesinde iş birliği öngörülmektedir. 

Konu: Ayakkabı Üretimi 

Talep Türü: Distribütör Talebi 

Ülke: Arnavutluk 
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Referans Kodu: BOAL20200602001 

Detay: Her türlü ayakkabıyı üreten bir Arnavut şirketi, Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve Türkiye'de 
ayakkabı distribütörleri arıyor. Şirket, ayakkabı tabanı üretme ve ayrıca Arnavutluk'un tüm üretim sürecini 
tamamlama yeteneğine sahiptir. Dağıtım servis anlaşması kapsamında distribütör bulmakla ilgilenmektedirler. 
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