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Konu : Karadağ İş Hizmet Sektörü Broşürü 

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü 

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      Web : www.kib.org.tr   

 

  

E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 330 

 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 

21/06/2021 tarih 371-1769 sayılı yazısı ekinde alınan ve Karadağ'da yapılabilecek yatırımlara 

ilişkin bilgiler içeren "Karadağ İş Hizmet Sektörü" isimli broşür ilişik bulunmaktadır.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Tanıtım Broşürü (15 sayfa) 
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