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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 

TaĢ ve Toprağa Dayalı Ġmalat Sanayi 
 

 

 

Konu: Seramik Cephe Karoları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BODE20200615002 

Detay: Bir Alman şirketi, konut, ticari ve endüstriyel binalar için akıllı seramik çözümleri üretme konusunda 
uzmanlaşmıştır. Seramik cephe karoları, Westerwald, Almanya'dan gelen yüksek kaliteli kil hammaddelerinden 
üretilerek, tamamen olağanüstü bir ürün kalitesi sağlar. Fayansları için artık bir ticari acentelik anlaşması veya 
dağıtım hizmetleri anlaşması yapacak uluslararası dağıtım ortakları arıyorlar. 
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Konu: Sinterlenmiş Malzeme Cihazı 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TOFR20200430001 

Detay: Bir Fransız Teknoloji Transfer Ofisi TTO, katmanlı imalatla bağlantılı seramikler, nanokompozitler gibi 
özelleştirilmiş sinterlenmiş malzemeler üretmek için yeni bir cihaz sunuyor. 

Konu: Yatırım Teklifi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Bosna Hersek 

Referans Kodu: BOBA20200917001 

Detay: Bosna Hersek'ten bir boksit madeni, AB şirketlerine / yatırımcılarına satın alma anlaşmaları sunuyor. 

 

Konu: Nanofibröz Rezonant Membranlı Ses Emici Malzeme 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Çekya 

Referans Kodu: TOCZ20190409001 

Detay: Bir Çek üniversitesi, oda akustiği, ulaşım ve gürültü kontrolündeki uygulamalar için nanolif membranlı bir 
ses emici panel geliştirdi. Ses emici malzeme, geniş frekans spektrumunun gürültü problemini çözer ve 
diğerlerinden daha hafif ve daha incedir. Bilim adamları, bir teknik işbirliği anlaşmasına dayalı olarak daha fazla 
araştırma ve geliştirmeyle ve bir lisans anlaşması kapsamında üretimle ilgilenen şirketler için ilgilenen ortaklar 
arıyorlar. 

 

Konu: Kalsik Bentonit Kil Ürünleri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200824001 

Detay: Fransız şirket, uzun bir bölgesel geleneğe ve kendi taş ocaklarından maden çıkarma, işleme ve 
ticarileştirme geleneğine sahiptir. Şirket, yüksek kaliteli kalsik bentonit kil ürünleri için, ürünlerinin Japonya, Çin, 
Güney ve Kuzey Amerika, Polonya, İtalya, Almanya, Rusya ve Orta Doğu'da pazarlanması ve dağıtımı için 
distribütörler arıyor.  
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Konu: Yeni Maden Tasarımları 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Ukrayna 

Referans Kodu: TOUA20191218001 

Detay: Bir Ukrayna üniversitesi, coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak madencilik minerallerinin otomatik 
tasarımı için bir yazılım ürünü sunmaktadır. Ürün tasarım ve madencilik işlemleri sırasında iş gücü verimliliğinde 
artış, daha haklı kararlar alma ve daha yüksek madencilik verimliliği sağlar. Üniversite, bir lisans anlaşması 
imzalamak için madencilik şirketleri arasında veya bir araştırma işbirliği anlaşması imzalamak için tasarım 
enstitüleri arasından ortaklar arıyor. 

Konu: Kriyojenik İşlem 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Avustralya 

Referans Kodu: BOAT20190328001 

Detay: Avusturyalı bir KOBİ, iş parçalarının derin kriyojenik işlemine (DCT) yönelik yeni çok aşamalı bir süreç 
geliştirdi. Bu çok aşamalı 15 saatlik termal döngü süreci, aletler ve diğer bileşenler gibi çok çeşitli malzemelerin 
performansını artırır. KOBİ, damgalama, kabartma ve şekillendirme aletleri veya aşınan bileşenlerin üreticisi ile 
bir taşeronluk anlaşması arıyor. 

Konu: Avara Makinesi 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: BOIT20191119001 

Detay: Avara makaraları, motor ve konveyör bantları üretiminde 20 yıllık deneyime sahip ve halihazırda dış 
pazarlarda mevcut olan İtalyan şirket yeni distribütör arayışı içindedir. Şirket ayrıca ortak girişim fırsatlarına da 
açıktır. 

Konu: Harfiyat ve Madencilik Ekipmanları Parçaları 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20191113001 

Detay: Bir İspanyol şirketi, dünyadaki ana OEM'ler (Orijinal Ekipman Üreticileri) tarafından geliştirilen ekipman 
ve aletlerle tamamen uyumlu olan hafriyat (tarımsal aşınma parçaları ve delme aletleri) ve madencilik ekipmanı 
için aşınma parçaları üretmektedir. Şirket dünya çapında distribütörler arıyor. 
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Konu: Metal Ekstraksiyonu için Biyo-sızdırma Teknolojisi ve Biyoreaktörler 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Letonya 

Referans Kodu: TOLV20190925002 

Detay: Letonya'dan biyoreaktör geliştirme ve çeşitli uygulamalar için endüstriyel ölçekte üretim yapan bir 
şirket, canlı organizmaların kullanımı yoluyla cevherlerden metal çıkarma - biyo-temizleme için bir teknoloji 
sunmaktadır. Şirket, teknik destek ile ticari anlaşma sunuyor. Arzu edilen işbirliği ortağı, madencilik 
endüstrisinde yer alan KOBİ veya yeni ürünlerin ve / veya uygulamaların geliştirilmesiyle ilgilenen Ar-Ge birimi 
olabilir. 

Konu: Sondaj Borularının Vidalanması ve Sökülmesi İçin Makine 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Yunanistan 

Referans Kodu: TOGR20200306001 

Detay: Yunanlı bir mucit, toprak sondaj borularının daha hızlı ve daha kolay vidalanması ve sökülmesi için 
patentli bir araç geliştirdi (Yani petrol çıkarma platformlarında, sulama ağlarında vb. Kullanılan boruları delmek 
için bir araç).  
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