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Sayın üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan 12/09/2022 tarih RUS/2022-0788 sayılı
yazıda;
Moskova Hükümeti Bakanı Sergey ÇEREMİN ve beraberindeki özel sektör heyetin
katılımıyla yapılması planlanan Türkiye ziyareti kapsamında 27 Eylül 2022 Salı günü
İstanbul’da (Çırağan Palace Kempinski) ve 29 Eylül 2022 Perşembe günü Antalya’da
(Akra Hotel) Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları gerçekleştirileceği, enerji, gıda, ilaç
sanayi ve sağlık, makine sanayi, elektronik, tarım sanayi, kreatif endüstriler, lojistik ve
turizm alanlarında potansiyel Türk ortaklar ile doğrudan temas kurularak iş birliğini
geliştirmeyi amaçlayan Moskova merkezli şirket ve dernek yetkililerinin katılımı ile sektörel
yuvarlak masa toplantıları düzenleneceği, sonrasında ise ikili görüşmelerin yapılacağı, nihai
detayların ise kayıt yapan katılımcılara bilahare iletileceği, anılan etkinliklere katılmak isteyen
firmalarımızın https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1449/18945 adresinde yer alan kayıt
formunu doldurmalarının gerektiği ve İstanbul ve Antalya’da ayrı ayrı düzenlenecek
toplantılar çerçevesinde katılım planlanan şehrin, sektörel yuvarlak masa toplantısının ve
Moskova özel sektör heyeti listesinde görüşmenin arzu edildiği firma veya firmaların kayıt
formunda işaretlenmesinin/belirtilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.
Bu bağlamda, söz konusu heyete ilişkin taslak program ile başvuru ve katılım
koşulları aşağıya çıkarılmış olup, Moskova’dan gelecek katılımcı listeleri ise ilişik
bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
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Taslak Program:
27 Eylül 2022, İstanbul
10.00-11.00 – Kayıt ve karşılama (ikram eşliğinde)
10.30-11.00 – Resmi heyetin açılış konuşmaları
11.00-12.30 – Sektörel yuvarlak masa toplantıları:
• Enerji ve enerji sistemleri
• Gıda sanayi
• İlaç sanayi ve sağlık
• Moda ve hafif sanayi
• Makina ve elektronik
12.30-14.00 – Networking (açık büfe ikram eşliğinde)
29 Eylül 2022, Antalya
10.00-11.00 – Kayıt ve karşılama (ikram eşliğinde)
10.30-11.00 – Resmi heyetin açılış konuşmaları
11.00-12.30 – Sektörel yuvarlak masa toplantıları:
• Turizm
• Kreatif endüstriler (moda, tasarım, animasyon, sanat)
• Tarım sanayi
• Lojistik ve finans
12.30-14.00 – Networking (açık büfe ikram eşliğinde)
Toplantılarda Türkçe-Rusça simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
Başvuru ve Katılım Koşulları:
• Kayıt için son tarih 23 Eylül 2022 saat 18.00’dir.
• Başvuru formu doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması önem arz
etmektedir.
• Toplantılara katılım ücretli olup, 250 TL tutarındaki kişi başı katılım ücretinin katılımcı
kayıt formu sonunda açılan ödeme sayfasında kredi kartı ile ödenmesi veya aşağıdaki hesaba
yatırılması gerekmektedir:
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Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN
Telefon: 0.454.2162426 (PBX)
Faks: 0.454.2164842-2168890
e-posta: kib@kib.org.tr Kep: kib@hs01.kep.tr
Web : www.kib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü
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Hesap Adı
Banka Adı
Şube Adı
Şube Kodu
Para Birimi
Hesap No
IBAN
Açıklama

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
YAPI VE KREDİ BANKASI
GALATASARAY ŞB.
495
TL
65554321
TR230006701000000065554321
Moskova YM

• Ödeme sırasında açıklama kısmında katılımcı ad-soyad ve “Moskova YM” yazılması
gerekmektedir.
• Uçak biletleri, konaklama ve şehir içi ulaşım katılımcılar tarafından münferit olarak
organize edilecektir.
Detaylı bilgi için:
Lenura Özsaraç, Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatörü
E-posta: lozsarac@deik.org.tr
Tel: 0212 339 50 59

Ekler:
Ek.1 - Moskova’dan İstanbul’a gelecek heyet listesi (2 sayfa)
Ek.2 - Moskova’dan Antalya’ya gelecek heyet listesi (2 sayfa)
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İstanbul Kurum/Firma adı
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Faaliyet alanı tanımı

Sektör

Rusya Müftüler
Konseyi'ne Bağlı Kadın
Girişimciler Derneği
OOO Ivanovskaia
Tekstilnaya Kompaniya
PHOENIX CİNEMA FİLM
ŞİRKETİ

https://www.muslim.ru/

moda ve hafif sanayi, tarım sektörü

https://ivcompany.ru/

moda ve hafif sanayi

Production Kino Invest Club MRO
Delovaya Rossiya Şirket, çeşitli
türlerdeki filmlerin yapımı ve teknik
desteği alanında faaliyet
göstermektedir (uzun metrajlı,
belgesel, popüler bilim, reklam,
televizyon dizisi vb.)

moda ve hafif endüstri, Kreatif endüstriler\

Demchenko Natalia
Igorevna
concept-pack.ru group

Danışmanlık, kurumsal
Karton ve oluklu mukavvadan
ambalaj imalatı ve satışı

gıda endüstrisi, tüketim ürünleri, ilaç endüstrisi, moda ve
hafif endüstri

Karton ve oluklu mukavvadan ve ayrıca kağıt hamuru kartonundan ambalaj üreticileri

Eko Moda Derneği

Moda endüstrisini geliştirme, hafif
endüstri, ticaret

moda ve hafif endüstri, Kreatif endüstrilerler

Tekstil fabrikaları

M.Lomonosov Moskova
Devlet Üniversitesi
Biyoloji Fakültesi

Çeşitli seviyelerde eğitim
programları, araştırma faaliyetleri,
"Yaşam Bilimleri" alanında eğitim
çalışmaları. Biyoteknoloji alanında
yeniliklerin geliştirilmesi. Gıda, ilaç
endüstrileri için geliştirmeler.

gıda endüstrisi tüketim ürünler laç endüstrisi moda ve hafif
endüstri

OOO Soyuztekstil-ST

Teknik tekstil üretimi ve tedariği

Moda ve hafif sanayi; Makine mühendisliği ve elektronik,
Lojistik hizmetler

OSM Business Academy

OSM Business Academy, iş
stratejisi ve geliştirme, pazarlama
araştırması, konumlandırma
stratejisi, satış yönetimi gibi iş
danışmanlığı alanında bir dizi
hizmet sunmaktadır

ilaç endüstrisi, moda ve hafif endüstri, turizm

Rusya Alışveriş
Merkezleri Konseyi

Rusya'da alışveriş merkezlerinin
geliştirilmesi. Halihazırda Konsey
Sektördeki bir dizi büyük şirketleri
birleştirmktedir: Korporatsiya
A.N.D., Tashir, Cushman &
Wakefield, Сrocus Group, PPF
Real Estate Russia, Atrium
Management, IKEA Centres
(Rusya), Сeetrus (Ashan),
Intention, Malltech, DARS
Development, AntiVor, Lynks
Property Management, SRV,
FORUM Group, ITD Properties,
Magazin Magazinov, Colliers
International vb.

3

4
5

6

7

8

9

10

Görüşme ile ilgili tercihler/talepler

Katılacağı yuvarlak masa

Moda ve hafif sanayi

Örgü kumaş üreticileri

Moda ve hafif sanayi
Moda ve hafif sanayi

İnşaat, petrol ve gaz endüstrisi, turizm

Moda ve hafif sanayi,
Makine ve elektronik
Moda ve hafif sanayi,
İlaç sanayi,
Makine ve elektronik
Moda ve hafif sanayi

Moda ve hafif sanayi,
İlaç sanayi

Türkiye'de tekstil ekipmanı yedek parça üreticileri, tekstil ve laboratuvar ekipmanı üreticileri, teknik kumaş, jeotekstil,
dikiş ve teknik iplik tüketicileri, Türkiye'de nakliye, komisyonculuk ve depo hizmetleri tedarikçilerinin aranması

Moda ve hafif sanayi,
Makine ve elektronik
Moda ve hafif sanayi,
İlaç Sanayi

Konu 1. Rusya trafından:
Rusya pazarına açılarak perakende şirketler ve kullanıcı markalar için Türk ticaret sektörünü genişletme imkanları:
- Pazarın özellikleri;
- Moskova'da ve illerde bina kiralama şiartları;
- İlk sırada beklediğimiz ürünler ve hizmetler nedir?
- Mevzuat, iş piyasası, kurumsal ilişkilerin özellikleri;
- Rusya'da ticaret işini başlatmak için tüm alanlarda desteğe nasıl ulaşılabilir?
(Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyinde Türkçe ilgili sunum mevcuttur)

Moda ve hafif sanayi

Konu 2. Türk tarafından:
Türk iş adamlarının Rusya tüketim pazarına ilişkin bakış açıcısı:
- Hangi şartların yerine getirildiği durumda, şirketlerin Rusya'da çalışma hususu ilgilerini çeker;
- İki ülkenin ekonomi ilişkilerinin yeni katılımcıları için açıklanması gereken hususlar;
- Türk şirketlerinin orta vadede Rusya pazarını doldurma potansiyeli nedir (3 yıla kadar; yıllık ciro, kullanılan alan
hacmi)
Türkiye tarafından katılımcılar olarak kimleri görmek isiyoruz?
Ticaret sektörünü düzenleyici devlet ve belediye yetkililerinin temsilcileri
Rusya pazarına çıkabilecek potansiyele sahip modern perakende iş ve tüketici markaların sahipleri ve CEO'ları.
Uzmanlaşmış endüstri birliklerin ve konseylerin üst düzey yetkilileri Ticaret sektöründe analitik ve istatistiksel destek
sağlayan şirketlerin yöneticileri

Şirket kayıt sürecindedir

Halihazırda Moskova'da hafif sanayi
ürünleri ve Türkiye'den bazı tüketim
ürünleri gruplarında perakende
ticaret konusunda uzmanlaşmış bir
ticaret şirketi açma konusunda
çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu
tür faaliyetleri organize etme
konusunda deneyim sahibiyiz.
Geçmişte LC Waikiki Türk firması
ile işbirliği yaptık.

Çocuk, kadın, erkek giyim ve ilgili ürünler üreten Türk şirketleri ile daha sonra doğrudan çalışmak üzere iletişim kurmak Moda ve hafif sanayi
istiyoruz.

OOO RustaLogistik

Lojistik, gümrük işlemleri, ticari
operasyonları

İştirak şirketlerin açılması, yeni iş bağlamtılarının geliştirilmesi

AO NPO Microgen

immünobiyolojik ürünlerin
geliştirilmesi ve üretimi
immünobiyolojik ürünlerin
geliştirilmesi ve üretimi
Farmakolojik ürünlerin araştırma,
geliştirme, üretim ve dağıtımında
uzmanlaşmış yüksek teknoloji
holdingi
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AO Nacimbio
AO R-Farm
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SolidPharma

İlaç sanayi
Düzenleyici süreçlerin uyumlaştırılması. Hızlı yol
yaklaşımlarının potansiyeli
- Jenerik ve biyobenzerlerin karşılıklı tanınması,
- Üretim kabiliyetleri ve teknoloji transfer potansiyeli,
- Etken maddelerin imalatı,
- Kolaylaştırılmış ticaret mekanizmaları ve gümrük
süreçleri,
- Nadir hastalıklar alanında işbirliği,
- Orijinal ilaçların ruhsatlandırılması.

https://solidpharma.ru/

ilaç endüstrisi

Makine mühendisliği. Petrol
endüstrisi için ekipman tedariki

makine mühendisliği ve elektronik. Lojistik, paralel ithalat,
danışmanlık
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ММК
Haytork Rus OOO
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Gümrük işlemleri
SEVERNAYA ZVEZDAB
A&P
Hidrolik ekipman tedariki
HydroSnab Holding
Ulusal Ulaştırma ve
Lojistik Uzmanları Birliği
RM Group
Orgsintez Group

https://rmgr.ru/

OOO Tatlift

makine mühendisliği ve elektronik

Kimyasal ürünlerin üretimi

NKO Soyuz Avtoservisov Araç servislerini temsilen araçların
tamir ve bakım endüstirisinin
geliştirilmesi açısından işbirliği

ZAO "NTC AT "Forintek"

Etiketleme ekipmanlarının üretimi
ve satışı

Inkoteks Şirketler Grubu

https://www.incotex.com/

Rus Araştırma ve Üretim
Şirketi "PROFOTEK"

Fotonik alanda kendi yenilikçi
teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi
ve uygulanması ile ilgili çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Şirketin
ürünleri, temelinde dijital akıllı enerji
ve yoğun enerji tüketim sanayiler
için çözümlerin oluşturulduğu fiber
optik ölçüm akım transformatörleri
ve elektronik voltaj
transformatörleridir.
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Moda ve hafif sanayi,
Makine ve elektronik,
Gıda sanayi
İlaç sanayi

gıda sanayisi, tüketim ürünleri, makine mühendisliği ve
elektronik, tarım endüstisi, lojistik hizmetler
makine mühendisliği ve elektronik, lojistik hizmetleri
Lojistik Hizmetleri

Lojistik, hammade ürünleri tedariği(bir örneği kömür)
makine mühendisliği ve elektronik, tarım endüstrisi, lojistik
hizmetler, tarım endüstrisi, lojistik hizmetler
asansör üretimi alanında işbirliğinin geliştirilmesi

İlaç sanayi

İstanbul'da bulunan dünyanın en büyük HEPA Filtre üretim şirketlerinden birini ziyaret etmek isteriz. Heyet gezi
esnasında, ULPTEK'in üretim süreçleri, ürünleri ve sahipleri ile tanışabilecektir

İlaç sanayi

İlaç sanayi
Makine ve elektronik

Makine ve elektronik

LOGITRANS (Nakliye ve Lojistik Şirketi), TAYSAD Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (Türkiye Otomotiv Yan
Sanayicileri Derneği), UND Uluslararası Taşımacılar Derneği Türkiye
Mal ve enerji kaynaklarının lojistiği ve satın alınması

Makine ve elektronik
Makine ve elektronik,
Gıda sanayi
Makine ve elektronik
Makine ve elektronik
Makine ve elektronik

Yedek parça ve malzeme temini, teknik bilgi alışverişi

Makine ve elektronik

Paketleme, etiketleme ekipmanları dahil olmak üzere Batı Avrupa'dan Türkiye'ye endüstriyel ekipman tedarikçileri.
Türk markalama, etiketleme ekipmanlarının, gıda olarak tüketilmeye uygun olmayan sıvıların doldurma ve kapatma
ekipmanlarının üreticileri (küçük parti solventleri doldurmak için yarı otomatik ekipmanlarla ilgilenmektedir)
Avrupa'dan Rusya'ya Türkiye üzerinden yüksek teknoloji ve tehlikleri yükleri getirme tecrübesine sahip lojistik şirketeri
(Metil Etil Keton)
Ribbon şerit (termal transfer bandı) kesimi için dilme ekipmanı (kesici) üreticileri
Ribbon şerit üreticileri (termal transfer bandı)
Ribbon şerit (termal transfer bandı) üretimi için ekipman üreticileri
Kendinden yapışkanlı kağıt için dilme (kesme) ekipman üreticileri
Kendinden yapışkanlı kağıt üreticileri
Kendinden yapışkanlı kağıt imalatı için ekipman üreticileri
Metil Etil Keton (Bütanon 2) üreticileri/tedarikçileri
Türkiye Ambalaj Şirketleri Birliği

Makine ve elektronik

Makine ve elektronik
Görüşme konusu: Yüksek hassasiyetli elektrik ölçümü için ana şebekelerde (110-500kV) dijital bir ticari ölçüm
noktasının başlatılması.

Makine ve elektronik

İletişime geçilmesi gereken kişi: Baş mühendis / IEC-61850 Protokolü Ağlarını Dijitalleştirme Müdürü /
İnternet sitesinde yetkililerin isimleri belirtilmiş fakat iletişim bilgileri mevcut değildir:
GENEL MÜDÜR
Orhan KALDIRIM
TRAFO İNŞAATI MÜDÜRÜ Dursun ŞİMŞEK
İlhami CİVELEK Şanzıman İnşaatından Sorumlu Müdür

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9081801912022912134830. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

29

OOO Oliver
AO «MNPO «SPEKTR»,
Rossiiskoe Obshestvo po
NK i TD (Rusya
Tahribatsız Test ve
Teknik Muayene
Topluluğu) (RONKTD),
Gildiya rossiiskikh
proizvoditeley
oborudovaniya NK i TD
(Rus Tahribatsız Test ve
Teknik Muayene Ekipman
Üreticileri Loncası)
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AO IFRB
AO MPBK OCHAKOVO
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gıda sanayisi, turizm
Alkollü ve alkolsüz ürünlerin üretimi Gıde sanayisi
gıda endüstrisi, Lojistik Hizmetleri

Alkollü ürünlerin üretimi
Belevskaya Konditerskaya
Kompaniya, uzun yıllara dayanan
başarılı deneyime sahip
"Belevskaya Pastilnaya
Manufaktura", "Pastilite", "Applite"
vb. markaları altında benzersiz
şekerleme ürünleri olan elma pestili
ve diğer doğal ürünlerin üretiminde
uzmanlaşmış en büyük üreticiler
olup önde gelen Rus şirketlerinden
biridir.

Hazır ürünlerimizin satışı için devamlı iş birliğinde olacağımız ortakların aranması
UTICAD (Nakliyeciler ve Lojistikçiler Birliği), Deniz Limanları Birliği, kolay bozulabilen malların taşıyıcıları dahil olmak
üzere Konteyner Operatörleri.

Türkiye'de ürün satışı konuları. Ortak arayışı.

https://ia-ed.com/about/
Uluslararası Ekonomik
Kalkınma Derneği (IAED)

Kalkınma

Ofton (mütteahit)

ANO SOVET PO RAZVITIU https://rtedc.org/
VNESHNEI TORGOVLI
(DIŞ TİCARET
GELİŞTİRME KONSEYİ
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞU)

Kreatif endüstriler

İmalat şirketleri, distribütor şirketler

Finans ve danışmanlık, lojistik hizmetleri

Hukuki ve finansal danışmanlık, bankalar, finansal akışlar, BT endüstrisi, yeni girişimler

Doğrudan yatırım, ağ oluşturma

İLK 10 Bankalar

FINCOM Group

https://fc-g.com/
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OOO INFRASTRUCTURES
ACE MANAGEMENT
https://renart.ru/

Turizm, bölgelerin gelişimi ve yatırım çekiciliğinin artması,
markalaşma, pazarlama, web geliştirme

Otel zinciri şirketlerinin ve altyapı seyahat şirketlerinin temsilcileri

40

OOO Renaissance Art
Group
SmartHemp
AO FIRST Group

https://domkonopli.ru/
https://www.icgfirst.ru/

Kipas textiles
DenizBank

АКSanta Leks Avukatlık
Bürosu, Мoskova
Avukatlar Barosu

https://mgka1.ru/advokatskaya-kontora

moda ve hafif sanayi, tarım sektörü
Finans, ödeme sistemleri, bankalar, lojistik, dijital finans,
turizm
işbirliğinde hukuki hususlar

Depot branding agency

Kreatif endüstriler, Marka
Kreatif endüstriler
oluşturma, yeniden markalama,
tasarım
Dünyanın 100'den fazla diline çeşitli Girişimcilik, Uluslararası İletişim
konularda simultane, ardıl,
seslendirme, yazılı tercüme
hizmetlerinin sunulması

41
42

43

44

Bölgesel hukuk firması
45

46

MAiNKA Liudi Dela
OOO Rocket Work

47

Kereste endüstrisi, hukuk
Biz herhangi bir işletme için
evrensel finansal ve teknik
çözümüz: icracı arama, muhasebe
ve sözleşmelerin akdedilmesi
hususlarını otomatikleştirmekteyiz.
Sadece tek bir endüstri tablosu
çerçevesinde değil, teknolojimizle
ilgilenebilecek tüm konferans
katılımcıları için söyleşi yapmak
istiyoruz.

Yük Araçları ve Bölgeler
Arası Kargo
Taşımacılığının
Geliştirilmesine Yönelik
Halk Resepsiyon Ofisi

KLM Group

50
51

52

53
54
55

56

Özel Girişimci Nosova
Violetta Igorevna
Uluslararası Lojistik
İşleri Birliği (MALBI)
Rusya Marka Şirketleri
Birliği

Gıda sanayi

Gıda sanayi
Gıda sanayi

Rusya pazarına girecek veya halihazırda ürünlerini ihraç etmekte olan, ancak strateji belirleme ve markalaşma
konusunda yardıma ihtiyaçları olan şirketler
Simultane / ardıl çeviri hizmeti sunmaya hazır, ayrıca Türkçe dokümantasyon hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.
İşbriliği yapmak adına Türk şirketleri iletişim kurmak isterler

Danışmanlık ve kereste endüstirisi şirketleri

Lojistik hizmetleri

Türk Firmaları: 1. Ford Otosan - Otomotiv 2. Türk Hava Yolları - Hava Taşımacılığı 3. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş Hava Taşımacılığı 4. Katmerciler Arac Üstün Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş - Kamyon Üreticileri 5. Ford Otomotiv
Sanayi A.Ş. (Ford Otosan) Kamyon Üreticiler 6. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamyon üreticileri 7.
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş - motor üreticisi 8. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş - madencilik sektörü 9. Koza
Anadolu Metal Madencilik - madencilik sektörü 10. Teksan - elektrik mühendisliği üreticileri 11. EMEK Elektrik
Endüstrisi A.Ş - elektrikli ekipman üreticileri 12. Ulusoy Elektrik İnşaat Taahhut ve Ticaret A.Ş - elektrikli ekipman
üreticileri 13. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş - ulaşım araçları yedek parça üreticileri 14. Jantsa Jant Sanayi ve
Ticaret A.Ş - ulaşım araçları yedek parça üreticileri 15 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş – yedek parça üreticileri ulaşım
araçları için parçalar 16. Federal Moğol İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş – ulaşım araçları için yedek parça
üreticileri 17. Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş – ulaşım araçları için yedek parça üreticileri 18. Ditaş Doğan Yedek
Parça İmalat ve Teknik A.Ş – üreticiler ulaşım araçları yedek parça temini 19. Deva Holding A.Ş - ilaç sanayi 20. Türk
İlaç ve Serum Sanayi A.Ş - ilaç sanayi 21. Koç Holding A.Ş. – iş makinaları üreticileri 22. Sabancı Holding –
endüstriyel ekipman üreticileri 23. Safkar Ege Soğutma Klima Soğuk Hava Tesisleri Ihracat İthalat Sanayi ve Tic –
endüstriyel ekipman üreticileri 24. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş – endüstriyel ekipman üreticileri 25. Tekfen
Holding A.Ş – tarım, tarımsal sanayi holding 26. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş - tarım,
tarımsal sanayi holding 27. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş - petrol ve gaz sanayi 28. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri
Sanayi Ticaret A.Ş - petrol ve gaz sanayi 29. Kelebek Mobilya - mobilya sektörü 30 Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi
Ticaret A.Ş – mobilya sektörü

Sınai ve sivil gayrimenkulün devlet müşterileri

Ana müteahhitler ve endüstriyel ve
sivil gayrimenkul geliştirmecileri

İş geliştirme
Sazonov i Partnery
https://www.anna-key.ru/
"Miliyard v
Bane"Topluluğu / «Anna
Key» Protez Kirpik
Salonlar Zinciri
FGUP Glavnyi Center
Spetsialnoy Sviyazi (Özel
İletişim Ana Merkezi
Federal Devlet Üniter
Şirketi) (Spetsvyaz
Rossii)
SOTRANSAVTO Şirketler
Grubu

Gıda sanayi
Gıda sanayi

Türkiye'deki Rusça konuşabilen avukatlar

Hukuk, işbirliği

48

49

Makine ve elektronik
Makine ve elektronik

cihaz ypımı, makine mühendisliği ve metal işleme için bileşen ve alet üreticileri ve tedarikçileri, Rusya Federasyonu'na
teslimat yapan lojistik şirketleri.
Konuşulacak konular:
- Türkiye'de satın alma sürecinin organizasyonu. Özellikler ve gerekli koşullar.
- Lojistik zincirlerinin organizasyonu, gümrük prosedürlerinin özellikleri

https://fdbi.ru/

Tarım Endüstrisi
Faaliyetlerinin Gelişimini
Teşvik Teşvik Etmeye
Yönelik Özerk Kar Amacı
Gütmeyen "Evraziiskaia
Agrologistika" Kurumu

SoyuzPlodImport
OOO Belevskaya
Konditerskaya
Kompaniya

Eklidir
Tahribatsız test ve teknik muayene alanındaki bilim adamları ve geliştiriciler, tahribatsız test ve teknik muayene
ekipman üreticileri ve tedarikçileri, altyapı tesislerinde tahribatsız test ve teknik muayene gerçekleştiren şirketlerin
uzmanları, tahribatsız muayene uzmanlarını sertifikalandırma ve test merkezleri.
Konuşulacak konular:
- İki ülkenin uzmanlarının fuar ve konferanslara katılımının organizasyonu,
- Cihaz ve ekipman üreticileri arasında deneyim alışverişi,
- Tahribatsz test ve teknik muayene ekipmanlarının ihracat ve ithalatı,
- Standartların uyumlaştırılması,
- İki ülkenin tesislerinde çalışmaya izin verecek belgelendirme ve sınava tabi tutma dahil olmak üzere tahribatsız test
uzmanlarının eğitimi ve hazırlığı,
- Tahribatsız muayene uzmanlarının ortak profesyonel yarışmalarının düzenlenmesi,
- Üretimin yerelleştirilmesi ve ortak girişimlerin oluşturulması için ortakların aranması,
- İki ülkenin profesyonel dergilerinde makalelerin yayınlanması ve ürün reklamlarının yapılması

https://www.olliver.ru/
Moskova, Moskova bölgesi ve
yurtdışındaki ticari gayrimenkullerle
çalışma konusunda uzun yıllara
dayanan deneyime sahip
profesyonel bir yönetim şirketi.
Yönetim şirketinin gayrimenkul
portföyü ofis merkezleri, oteller,
üretim ve depolama tesislerini
içermektedir. Profesyonel bilgi,
birikmiş deneyim ve yüksek nitelikli
bir ekip, gayrimenkulün entegre
yönetimi, bakımı ve işletimi,
tasarımı ve inşaatı için geniş bir
hizmet yelpazesi sunmasını sağlar.
Şirketin hizmetleri, ticari binaların
sahipleri ve kiracıları, iş geliştiriciler,
yatırım ve inşaat şirketleri ile ticari
gayrimenkulün inşası, yönetimi ve
rahat kullanımı için yüksek kaliteli
ve kapsamlı bir yaklaşım sağlamak
isteyen diğer şirketler arasında
talep görmektedir.

Yatırımlar, finans sektörü, iş kurma

Merkez Bankası, yatırım şirketleri, hukuk firmaları
Türkiye'deki güzellik salonlarının sahipleri ile ve onların girişimciler derneği ile görüşmek ilgimi çekmektedir.

Lojistik Hizmetleri

Değerli metallerin ve nakit paranın taşınması

Lojistik Hizmetleri

LOGİTRANS LOJİSTİK A.Ş ; TAYSAD Automotive Suppliers Association of Turkey ; UND International Transporters
Association of Turkey ;TÜRKLİM Port Operators Association of Turkey
Kozmetik Markalarının, ağlarının, pazar yerlerinin distribütörleri

https://log-biz.com/
Başarılı ticari markalar oluşturarak
Rusya imajını oluşturmak,
http://russianbranding.ru/

Lojistik Hizmetleri

UTIKAD (Lojistik ve Nakliyat Şirketleri Derneği), vagon operatörleri, soğutucu konteyner şirketleri, nakliyeciler
ekspertiz üzerinden ortaklık

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9081801912022912134830. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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Kurum/Firma Adı

Faaliyet alanı tanımı

Sektör

Görüşme ile ilgili tercihler/talepler

Katılacağı yuvarlak masa

OOO Renaissance Art
Group

https://renart.ru/

Turizm, bölgelerin gelişimi ve yatırım
çekiciliğinin artması, markalaşma,
pazarlama, web geliştirme

Otel zinciri şirketlerinin ve altyapı seyahat şirketlerinin temsilcileri

Turizm

AO IFRB
AO FIRST Group

https://fdbi.ru/
https://www.icgfirst.ru/

gıda sanayisi, turizm
Finans, ödeme sistemleri, bankalar, lojistik,
DenizBank
dijital finans, turizm
ilaç endüstrisi, moda ve hafif endüstri, turizm

Turizm
Turizm

Girişimcilik, Uluslararası İletişim

Turizm

OSM Business Academy OSM Business Academy, iş stratejisi ve geliştirme,
pazarlama araştırması, konumlandırma stratejisi,
satış yönetimi gibi iş danışmanlığı alanında bir dizi
hizmet sunmaktadır
Bölgesel hukuk firması

5

6
7

8

Dünyanın 100'den fazla diline çeşitli konularda
simultane, ardıl, seslendirme, yazılı tercüme
hizmetlerinin sunulması

Danışmanlık, kurumsal
Demchenko Natalia
Igorevna
IZI travel
https://rtedc.org/
ANO SOVET PO
RAZVITIU VNESHNEI
TORGOVLI (DIŞ
TİCARET GELİŞTİRME
KONSEYİ KAR AMACI
GÜTMEYEN KURULUŞU)

Simultane / ardıl çeviri hizmeti sunmaya hazır, ayrıca Türkçe dokümantasyon hazırlanmasında yardımcı olmaktadır. İşbriliği yapmak
adına Türk şirketleri iletişim kurmak isterler

Turizm

İnşaat, petrol ve gaz endüstrisi, turizm

yaratıcı endüstri

İmalat şirketleri, distribütor şirketler

Turizm
Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Rusya pazarına girecek veya halihazırda ürünlerini ihraç etmekte olan, ancak strateji belirleme ve markalaşma konusunda yardıma
ihtiyaçları olan şirketler

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Depot branding agency

Yaratıcı endüstriler, Marka oluşturma, yeniden
markalama, tasarım

Yaratıcı endüstri

PHOENIX CİNEMA FİLM
ŞİRKETİ

Production Kino Invest Club MRO Delovaya
Rossiya Şirket, çeşitli türlerdeki filmlerin yapımı ve
teknik desteği alanında faaliyet göstermektedir
(uzun metrajlı, belgesel, popüler bilim, reklam,
televizyon dizisi vb.)

moda ve hafif endüstri, yaratıcı endüstri\

Eko Moda Derneği

Moda endüstrisini geliştirme, hafif endüstri, ticaret

moda ve hafif endüstri, yaratıcı endüstriler

M.Lomonosov Moskova
Devlet Üniversitesi
Biyoloji Fakültesi

Çeşitli seviyelerde eğitim programları, araştırma
faaliyetleri, "Yaşam Bilimleri" alanında eğitim
çalışmaları. Biyoteknoloji alanında yeniliklerin
geliştirilmesi. Gıda, ilaç endüstrileri için
geliştirmeler.

gıda endüstrisi tüketim ürünler laç endüstrisi
moda ve hafif endüstri

12

13

OOO RustaLogistik

Lojistik, gümrük işlemleri, ticari operasyonları

İştirak şirketlerin açılması, yeni iş bağlamtılarının geliştirilmesi

Başarılı ticari markalar oluşturarak Rusya imajını
oluşturmak, http://russianbranding.ru/

ekspertiz üzerinden ortaklık

14

Rusya Marka Şirketleri
Birliği

Rusya Müftüler
Konseyi'ne Bağlı Kadın
Girişimciler Derneği

https://www.muslim.ru/

moda ve hafif sanayi, tarım sektörü

SmartHemp

https://domkonopli.ru/

moda ve hafif sanayi, tarım sektörü

Orgsintez Group

Kimyasal ürünlerin üretimi

makine mühendisliği ve elektronik, tarım
endüstrisi, lojistik hizmetler, tarım endüstrisi,
lojistik hizmetler

Tarım sanayi, lojistik

SEVERNAYA ZVEZDAB
A&P

Gümrük işlemleri

gıda sanayisi, tüketim ürünleri, makine
mühendisliği ve elektronik, tarım endüstisi,
lojistik hizmetler

Tarım sanayi, lojistik

concept-pack.ru group

Karton ve oluklu mukavvadan ambalaj imalatı ve
satışı

gıda endüstrisi, tüketim ürünleri, ilaç
endüstrisi, moda ve hafif endüstri

Karton ve oluklu mukavvadan ve ayrıca kağıt hamuru kartonundan ambalaj üreticileri

Tarım sanayi, lojistik

AO MPBK OCHAKOVO

Alkollü ve alkolsüz ürünlerin üretimi

Gıde sanayisi

Hazır ürünlerimizin satışı için devamlı iş birliğinde olacağımız ortakların aranması

Tarım sanayi

RM Group

https://rmgr.ru/

Lojistik, hammade ürünleri tedariği(bir örneği Mal ve enerji kaynaklarının lojistiği ve satın alınması
kömür)

OOO Belevskaya
Konditerskaya
Kompaniya

Belevskaya Konditerskaya Kompaniya, uzun
yıllara dayanan başarılı deneyime sahip
"Belevskaya Pastilnaya Manufaktura", "Pastilite",
"Applite" vb. markaları altında benzersiz şekerleme
ürünleri olan elma pestili ve diğer doğal ürünlerin
üretiminde uzmanlaşmış en büyük üreticiler olup
önde gelen Rus şirketlerinden biridir.

9

10

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Tekstil fabrikaları

11

15

16

17

18

19
20
21

22

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)
Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)
Tarım sanayi

Kipas textiles

Tarım sanayi

Tarım sanayi, lojistik

Türkiye'de ürün satışı konuları. Ortak arayışı.

Tarım sanayi

PAO Cherkizovo Group

cherkizovo.com

tarım ve et işleme

Yağ özütleme tesisi ürünlerinin ithalat ikamesi ve ihracatı

Tarım sanayi

FINCOM Group

https://fc-g.com/

Finans ve danışmanlık, lojistik hizmetleri

Hukuki ve finansal danışmanlık, bankalar, finansal akışlar, BT endüstrisi, yeni girişimler

Lojistik

Haytork Rus OOO

Makine mühendisliği. Petrol endüstrisi için ekipman makine mühendisliği ve elektronik. Lojistik,
tedariki
paralel ithalat, danışmanlık

HydroSnab Holding

Hidrolik ekipman tedariki

makine mühendisliği ve elektronik, lojistik
hizmetleri

OOO Soyuztekstil-ST

Teknik tekstil üretimi ve tedariği

Moda ve hafif sanayi; Makine mühendisliği
ve elektronik, Lojistik hizmetler

Türkiye'de tekstil ekipmanı yedek parça üreticileri, tekstil ve laboratuvar ekipmanı üreticileri, teknik kumaş, jeotekstil, dikiş ve teknik iplik
tüketicileri, Türkiye'de nakliye, komisyonculuk ve depo hizmetleri tedarikçilerinin aranması

Lojistik

FGUP Glavnyi Center
Spetsialnoy Sviyazi (Özel
İletişim Ana Merkezi
Federal Devlet Üniter
Şirketi) (Spetsvyaz
Rossii)

Lojistik Hizmetleri

Değerli metallerin ve nakit paranın taşınması

Lojistik

Ulusal Ulaştırma ve
Lojistik Uzmanları Birliği

Lojistik Hizmetleri

LOGITRANS (Nakliye ve Lojistik Şirketi), TAYSAD Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri
Derneği), UND Uluslararası Taşımacılar Derneği Türkiye

Lojistik

29

SOTRANSAVTO Şirketler
Grubu

Lojistik Hizmetleri

30

LOGİTRANS LOJİSTİK A.Ş ; TAYSAD Automotive Suppliers Association of Turkey ; UND International Transporters Association of Turkey Lojistik
;TÜRKLİM Port Operators Association of Turkey

Tarım Endüstrisi
Faaliyetlerinin Gelişimini
Teşvik Teşvik Etmeye
Yönelik Özerk Kar Amacı
Gütmeyen "Evraziiskaia
Agrologistika" Kurumu

gıda endüstrisi, Lojistik Hizmetleri

UTICAD (Nakliyeciler ve Lojistikçiler Birliği), Deniz Limanları Birliği, kolay bozulabilen malların taşıyıcıları dahil olmak üzere Konteyner
Operatörleri.

Yük Araçları ve Bölgeler
Arası Kargo
Taşımacılığının
Geliştirilmesine Yönelik
Halk Resepsiyon Ofisi

Lojistik hizmetleri

Türk Firmaları: 1. Ford Otosan - Otomotiv 2. Türk Hava Yolları - Hava Taşımacılığı 3. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş - Hava Taşımacılığı Lojistik
4. Katmerciler Arac Üstün Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş - Kamyon Üreticileri 5. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan) Kamyon
Üreticiler 6. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamyon üreticileri 7. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş - motor üreticisi 8.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş - madencilik sektörü 9. Koza Anadolu Metal Madencilik - madencilik sektörü 10. Teksan - elektrik
mühendisliği üreticileri 11. EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş - elektrikli ekipman üreticileri 12. Ulusoy Elektrik İnşaat Taahhut ve Ticaret A.Ş elektrikli ekipman üreticileri 13. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş - ulaşım araçları yedek parça üreticileri 14. Jantsa Jant Sanayi ve
Ticaret A.Ş - ulaşım araçları yedek parça üreticileri 15 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş – yedek parça üreticileri ulaşım araçları için parçalar
16. Federal Moğol İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş – ulaşım araçları için yedek parça üreticileri 17. Parsan Makina Parçaları
Sanayi A.Ş – ulaşım araçları için yedek parça üreticileri 18. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş – üreticiler ulaşım araçları
yedek parça temini 19. Deva Holding A.Ş - ilaç sanayi 20. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş - ilaç sanayi 21. Koç Holding A.Ş. – iş makinaları
üreticileri 22. Sabancı Holding – endüstriyel ekipman üreticileri 23. Safkar Ege Soğutma Klima Soğuk Hava Tesisleri Ihracat İthalat Sanayi
ve Tic – endüstriyel ekipman üreticileri 24. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş – endüstriyel ekipman üreticileri 25. Tekfen Holding A.Ş
– tarım, tarımsal sanayi holding 26. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş - tarım, tarımsal sanayi holding 27.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş - petrol ve gaz sanayi 28. Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş - petrol ve gaz sanayi 29.
Kelebek Mobilya - mobilya sektörü 30 Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş – mobilya sektörü

23
24

25

26

27

28

31

32

Lojistik

Lojistik

Lojistik
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NKO Soyuz
Avtoservisov

Araç servislerini temsilen araçların tamir ve bakım
endüstirisinin geliştirilmesi açısından işbirliği

Yedek parça ve malzeme temini, teknik bilgi alışverişi

Lojistik

Rusya Alışveriş
Merkezleri Konseyi

Rusya'da alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi.
Halihazırda Konsey Sektördeki bir dizi büyük
şirketleri birleştirmktedir: Korporatsiya A.N.D.,
Tashir, Cushman & Wakefield, Сrocus Group, PPF
Real Estate Russia, Atrium Management, IKEA
Centres (Rusya), Сeetrus (Ashan), Intention,
Malltech, DARS Development, AntiVor, Lynks
Property Management, SRV, FORUM Group, ITD
Properties, Magazin Magazinov, Colliers
International vb.

Konu 1. Rusya trafından:
Rusya pazarına açılarak perakende şirketler ve kullanıcı markalar için Türk ticaret sektörünü genişletme imkanları:
- Pazarın özellikleri;
- Moskova'da ve illerde bina kiralama şiartları;
- İlk sırada beklediğimiz ürünler ve hizmetler nedir?
- Mevzuat, iş piyasası, kurumsal ilişkilerin özellikleri;
- Rusya'da ticaret işini başlatmak için tüm alanlarda desteğe nasıl ulaşılabilir?
(Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyinde Türkçe ilgili sunum mevcuttur)

Lojistik

Konu 2. Türk tarafından:
Türk iş adamlarının Rusya tüketim pazarına ilişkin bakış açıcısı:
- Hangi şartların yerine getirildiği durumda, şirketlerin Rusya'da çalışma hususu ilgilerini çeker;
- İki ülkenin ekonomi ilişkilerinin yeni katılımcıları için açıklanması gereken hususlar;
- Türk şirketlerinin orta vadede Rusya pazarını doldurma potansiyeli nedir (3 yıla kadar; yıllık ciro, kullanılan alan hacmi)
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Türkiye tarafından katılımcılar olarak kimleri görmek isiyoruz?
Ticaret sektörünü düzenleyici devlet ve belediye yetkililerinin temsilcileri
Rusya pazarına çıkabilecek potansiyele sahip modern perakende iş ve tüketici markaların sahipleri ve CEO'ları.
Uzmanlaşmış endüstri birliklerin ve konseylerin üst düzey yetkilileri Ticaret sektöründe analitik ve istatistiksel destek sağlayan şirketlerin
yöneticileri
35
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LLC "RM Logistik"
OOO Oliver
Uluslararası Lojistik
İşleri Birliği (MALBI)

https://log-biz.com/

Lojistik Hizmetleri

Eklidir
UTIKAD (Lojistik ve Nakliyat Şirketleri Derneği), vagon operatörleri, soğutucu konteyner şirketleri, nakliyeciler

Lojistik
Lojistik
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Film ve Animasyon
Endüstrisi:
- Animasyon Stüdyosu
"Melnitsa", Red Carpet
Stüdyosu, "Amikaya"
(Amikaya) Animasyon
Stüdyosu, Ponimatika
(PonyMashka) Stüdyo,
Multogram Animasyon
Stüdyosu.

yaratıcı endüstri

Başta çocuklara yönelik ürünler olmak üzere Rus karikatüristlerinin ürünlerinin ve ilgili çeşitli ürünlerin Türkiye'de tanıtımının yapılması.
Türkiye televizyon kanalı TRT Çocuk, Minika, TRT Çocuk, Kanal D ile daha fazla işbirliği yapmak adına toplantını düzenlenmesi.
- Lisans işbirliği için aile otel zincirlerinin temsilcileriyle toplantı düzenlenmesi.

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

"Moda" Endüstri
(onaylanacak olan
şirketler)

yaratıcı endüstri

1. Türkiye'nin en büyük kumaş ve elyaf üretim fabrikalarının sahalarında а (Mayteks, Kral Tekstil, Agaoglu Tekstil, Ekoten Tekstil, Bora
Tekstil, Pagmat Pamuk Tekstil, Haksa Iplik, Fatex, Goksan Tekstil, Ucak Textil, Belgu Tekstil, Yeniceri Tekstil и Putas Pamuk.) road show
düzenlenmesi.
2. Üretim, ithalat ve ihracat konularında işbirliği yapmak için İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği temsilcileri ile toplantı
düzenlenmesi, mevcut yasal çerçevedeki değişiklikler hakkında zamanında bilgi verilmesi ve şirketler arası ticari bağlantıların kurulması.
İşbu bağlantı, tekstil, hazır giyim, deri eşya alanında ikili diyaloğu geliştirecektir.
3. Moskova markalarının katılımıyla İstanbul Moda Haftası organizasyonu.
4. Tekstil ürünlerinin ihracat potansiyeline ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ortaklık

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Art Endüstrisi (Galeri
dernekleri vb.)

yaratıcı endüstri

1. Moskovalı sanatçıların eserlerini yerleştirmek ve önemli etkinliklere katılmak üzere müze/galeri ve kültür merkezlerine road show
düzenlenmesi (İstanbul Modern, Pera Müzesi, Arter Sergi Alanı, 17. İstanbul Bienali).
2. Mekanları incelemek ve Türkiye'deki çağdaş sanat müzelerinde (İstanbul Modern, Pera Müzesi, Arter Sergi Alanı, 17. İstanbul Bienali)
Moskovalı sanatçıların eserlerini sergileme ihtimalinin görüşülmesi.
3. Yeni başlayanlar resim sanatçıları için Sanat turlarının düzenlenmesi.

Kreatif endüstriler (moda,
tasarım, animasyon, sanat)

Dizayn Endüstrisi

yaratıcı endüstri

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile İstanbul Esnaf, Sanatkarlar ve Mobilya Cilaları Odası temsilcileri ile
Kreatif endüstriler (moda,
aksesuar, mobilya tekstili ve mobilya bileşenlerinin imalatı, ithalatı ve ihracatı konularında işbirliği yapmak amacıyla toplantı düzenlenmesi tasarım, animasyon, sanat)

https://ia-ed.com/about/
Uluslararası Ekonomik
Kalkınma Derneği (IAED)

Kalkınma

Ofton (mütteahit)

OOO
INFRASTRUCTURES
ACE MANAGEMENT

Doğrudan yatırım, ağ oluşturma

İLK 10 Bankalar
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OOO Ivanovskaia
Tekstilnaya Kompaniya

https://ivcompany.ru/

moda ve hafif sanayi

Örgü kumaş üreticileri

АКSanta Leks Avukatlık
Bürosu, Мoskova
Avukatlar Barosu

https://mgka1.ru/advokatskaya-kontora

işbirliğinin hukuki hususları

Türkiye'deki Rusça konuşabilen avukatlar

AO NPO Microgen

immünobiyolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi

OOO Rocket Work

Biz herhangi bir işletme için evrensel finansal ve
teknik çözümüz: icracı arama, muhasebe ve
sözleşmelerin akdedilmesi hususlarını
otomatikleştirmekteyiz. Sadece tek bir endüstri
tablosu çerçevesinde değil, teknolojimizle
ilgilenebilecek tüm konferans katılımcıları için
söyleşi yapmak istiyoruz.
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Lojistik

https://www.anna-key.ru/
"Miliyard v
Bane"Topluluğu / «Anna
Key» Protez Kirpik
Salonlar Zinciri

Henüz bu konuyu incelemedim. Ancak Türkiye'deki güzellik salonlarının sahipleri ile ve onların girişimciler derneği ile görüşmek konusu
ilgimi çekmektedir.

Özel Girişimci Nosova
Violetta Igorevna

Kozmetik Markalarının, ağlarının, pazar yerlerinin distribütörleri

Şirket kayıt sürecindedir Halihazırda Moskova'da hafif sanayi ürünleri ve
Türkiye'den bazı tüketim ürünleri gruplarında
perakende ticaret konusunda uzmanlaşmış bir
ticaret şirketi açma konusunda çalışmalar
gerçekleştirmekteyiz. Bu tür faaliyetleri organize
etme konusunda deneyim sahibiyiz. Geçmişte LC
Waikiki Türk firması ile işbirliği yaptık.

Çocuk, kadın, erkek giyim ve ilgili ürünler üreten Türk şirketleri ile daha sonra doğrudan çalışmak üzere iletişim kurmak istiyoruz.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9081801912022912134830. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

