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Bülten Sayı:57 Mart-Nisan 2018 

Avrupa İşletmeler Ağı - Karadeniz 

İÇİNDEKİLER 
 

 Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Bölgesel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi 
 Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda & Türkiye Ticaret 

Odası arasında KOBİ’lerin uluslararası ticaret imkanlarına destek vermek amacıyla ile protokol imzalandı. 
 Trabzon’da Yenilikle Geleceğe Projesi Kapsamında Firmalara İnovasyon Eğitimleri Verilmeye Başlandı 
 Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu temsilcileri “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi – Hibe 

Projeleri Bilgi Günü” etkinliğine katıldı 
 Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor 
 Avrupa İşletmeler Ağı İşbirliği Teklifleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bize ulaşın… 
 

www.blacksea-een.org 
een@blacksea-een.org 

facebook: Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz 
Twitter:@ BlackseaEen 

 
Samsun  Ticaret ve Sanayi Odası    +90 362 432 36 26 

KOSGEB Samsun Müdürlüğü +90 362 266 97 14 
KOSGEB Trabzon Müdürlüğü +90 462 325 94 20 

      Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası     +90 462 326 80 70

 

http://www.blacksea-een.org/
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Bölgesel Koordinasyon 
Toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 
AİA Bölge Toplantısı Samsun’da yapıldı 
Avrupa İşletmeler Ağı(AİA) Karadeniz Projesi Bölgesel 
Koordinasyon Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası ev sahipliğinde Samsun'da yapıldı. 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörü 
olduğu, Samsun KOSGEB Müdürlüğü, Trabzon KOSGEB 
Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ortak olarak yer aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz 
Projesi’nin Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun’da 
gerçekleşti. Toplantıya Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  proje uzmanları ve 
KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu ve proje 
uzmanları katılım sağladı. 
 
Yapılan faaliyetler değerlendirildi 
Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz projesi kapsamında 
gerçekleştirilen bölgesel koordinasyon toplantısında 
projede gelinen nokta itibariyle mevcut durum 
tartışıldı. Yapılan faaliyetlere ilişkin aynı zamanda 
Avrupa Birliği Komisyonu’ndan gelen durum 
değerlendirmesinin de paylaşıldığı toplantıda, 
konsorsiyumun ulaşılması beklenen hedefler açısından 
ne durumda olduğu ortaya konularak, bu kapsamda 
güçlü ve zayıf kalan hususlar değerlendirildi. Toplantıda 
ayrıca, yereldeki firmalarla yurtdışındaki firmaların 
arasındaki ticari/teknolojik işbirliklerini artırmaya 
yönelik uygulanmakta olan Avrupa İşletmeler Ağı-
Karadeniz projesinin bu anlamda hedeflerine 
ulaşabilmesi için atılması gerekli adımlar da konuşuldu. 
Bölgesel koordinasyon toplantısının akabinde ise, 
Sabancı Üniversitesi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Birim 
Yöneticiliği görevinde olan Abdurrahman Türk Avrupa 

İşletmeler Ağı Projesi Doğu Marmara Konsorsiyumu 
tarafından yürütülen Horizon 2020 projesi ile ilgili 
deneyimlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmede, 
Türkiye’de Horizon 2020 projesini etkin biçimde 
yürüten Sabancı Üniversitesi’nin de içinde olduğu Doğu 
Marmara konsorsiyumu ile Avrupa İşletmeler Ağı 
Karadeniz konsorsiyumu arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımı konusunda fikir birliğine varıldı.   
 
KOBİ’lere hizmet veriliyor 
  
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Dış 
İlişkiler Müdürü ve AİA Karadeniz Projesi Proje 
Koordinatörü Oğuz Sandıkçı, , “2008 yılından itibaren 
odamız koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa 
İşletmeler Ağı Karadeniz projesi ile bölgemizde faaliyet 
gösteren KOBİ’lere hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda 
KOBİ’lere AB mevzuatı, politikaları, finansa erişim gibi 
konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren 
faaliyetlerin yanı sıra bölgelerimizdeki KOBİ’ler ile 
Avrupa KOBİ’leri arasında ticari ve teknolojik işbirliği 
kurulmasına yönelik çeşitli ikili görüşmeler, fuar 
ziyaretleri ve eşleştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 
Yeni dönemde de bölgemizde faaliyet gösteren 
firmaların rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararası 
işbirliği fırsatlarına ulaşmaları için hizmetlerimiz devam 
edecektir” diye konuştu.   
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Hollanda & Türkiye Ticaret Odası 
arasında KOBİ’lerin uluslararası ticaret imkanlarına destek vermek 
amacıyla ile protokol imzalandı.  
 

 
 
 
Hollanda ile ticari işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 
protokol töreni Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti. 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Hollanda & Türkiye 
Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, protokolü 
imzalayarak, “Hayırlı olsun” temennisinde 
bulundular. 
 
Aynı zamanda Avrupa İşletmeler Ağı Proje 
bölgesinde yer alan Hollanda ile Proje ofisleri 
arasında uzun dönemli işbirliği sağlanması yönünde 
görüş alış verişinde de bulunuldu.  
 
Gurbetçiler teşvik edilecek 
İmza töreninde konuşan Hollanda & Türkiye Ticaret 
Odası Başkanı Ethem Emre, “Oda olarak 
misyonumuz, Türkiye ve Hollanda arasında köprü 
vazifesi üstlenerek dış ticaret ile ilgili en önemli 
adreslerden biri haline gelmektir. Amacımız, her iki 
ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni 
fırsatlar yaratarak, daha güçlü ticari ilişkiler 
kurmak. Bu vesileyle Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odamızla bir protokol imzaladık. İnşallah bu 
protokol ile birlikte gurbette yaşayan Samsunluları 
ekonomik olarak memleketlerine teşvik de 
edeceğiz” dedi. 
 
 

 
 
 
Protokol işbirliği fırsatlarını artıracak 
İmzalanan protokolün ticari ilişkilerin gelişmesine 
katkı sağlayacağına inandığını belirten Samsun TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, 
“Oda olarak bizim en büyük amaçlarımızdan biri de 
Samsun ticaretini, ihracatını daha ileriye taşımak. 
Bugün imza altına aldığımız protokolün amacı da 
buna yönelik. Samsun’un en fazla ihracat yaptığı 
ülkelerin başında Hollanda geliyor. İnşallah 
imzaladığımız iş birliği protokolüyle ikili iş birliği 
fırsatları yaratarak, kentimizin ihracatını daha üst 
seviyelere taşıyacağız. Dört başlıktan oluşan 
protokol, ticaret alanında etkin bir işbirliğinin 
kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için 
taraflar Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile 
Hollandalı firmalar arasında etkin bir iletişim 
sağlanmasını, Samsun ve Hollanda’da mevcut olan 
sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını içeren 
ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi 
alışverişinde bulunmasını, ekonomik ilişkileri 
sağlamlaştırma adına tarafların, İstanbul’da veya 
Hollanda’da düzenlenen seminer, konferans ve 
eğitim gibi organizasyonlara destek sağlamasını ve 
üyelerimiz ve Hollandalı firmaların farklı 
sektörlerde ikili ekonomik işbirliklerinin artmasına 
katkı sağlayacak yeni eğitim programları ve 
araştırmalar geliştirmeleri ve uygulamaya 
koyulmasına destek sağlamasını amaçlıyor” diye 
konuştu. 
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Trabzon’da Yenilikle Geleceğe Projesi Kapsamında Firmalara 
İnovasyon Eğitimleri Verilmeye Başlandı 
 
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu 
ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülen Trabzon’da Yenilikle Geleceğe 
projesi kapsamında 163 firmada gerçekleştirilen anket 
çalışmaları sonrası inovasyon kapasitesi yüksek 
firmalarımıza eğitimler verilmeye başlandı. 
 

 
 
 

Programın ilk etabında çeşitli sektörlerden 15 firma ile 
başlayan eğitimlerde, firmalara inovasyon türleri, 
inovasyon ekonomisi ve projelendirme alanında bilgiler 
aktarıldı. Programa ilerleyen günlerde yapılacak ikinci 
eğitimlerle devam edecek. Tamamlanacak eğitim 
programları sonrasında başarılı olan 10 firmaya 
uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. 
 

 

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu temsilcileri “ Türkiye-
AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi – Hibe Projeleri Bilgi Günü” etkinliğine 
katıldı. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinatörlüğünde, 
Ankara’da TOBB Sosyal Tesislerinde 19.04.2018 
tarihinde düzenlenen “ Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 
Projesi – Hibe Projeleri Bilgi Günü” adlı etkinliğe Avrupa 
İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumunu temsilen 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü 
Oğuz Sandıkçı ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı 
Işıtan katılım sağladılar. 
 
TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa 
Bayburtlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik 
süresince ilgili hibe programının tanıtımı 

gerçekleştirilmiş, ilgili hibe programı kapsamında uygun 
görülen ve uygun görülmeyen proje konularına 
değinilmiş, proje tekliflerine ilişkin başvuru ve 
değerlendirme süreçlerinin işleyişi ve proje çağrılarına 
sunulan tekliflerde dikkat edilmesi gereken hususlar 
kapsamında katılımcılara bilgi verilmiştir. 
 
T.C. AB Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi 
yetkililerinden hibe programları ile ilgili katılımcıların 
görüş alabileceği bir soru – cevap oturumu 
gerçekleştirilerek etkinlik sonlandırılmıştır. 
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Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Firma Ziyaretlerine 
Devam Ediyor. 
 
Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi, 
aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, 
Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, 
İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, 
Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna, ABD, 
Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 60 ülkede, 600'e yakın 
ortak kuruluş ve 3000'e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere 
hizmet vermeyi amaç edinen bir projedir.  
 
Türkiye’nin tüm bölgelerinde 11 konsorsiyum tarafından 
yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Karadeniz 
Konsorsiyumu, 9 ilde 40.000’e yakın KOBİ’ye 16 personel ile 
bölgedeki işletmelerin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, 
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliği geliştirmek amacıyla 
hizmet vermektedir.  
 
Koordinatör kurumu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve proje 
ortakları KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB Trabzon 

Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası proje 
uzmanları bölgedeki işletmeleri ziyaret etmekte ve projenin 
tanıtımı yapılarak işletmelerin faydalanabilecekleri hizmetler 
ve fırsatlar hakkında bilgiler verilmektedir. 
 
Bu kapsamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanları 
Markabi Kültür, Sanat, Tasarım firmasına bir ziyaret 
gerçekleştirdi. İşletmenin üretim süreci hakkında bilgiler 
alarak atılabilecek yeni adımlar, imalat süreçlerinin 
iyileştirilmesi, ihracata yönelik destekler ve yatırım destekleri 
konusunda firma yetkilisine bilgi verdiler. 
 
Ardından ziyaret edilen Elif Çerçeve firmasında firma 
yetkililerine Avrupa İşletmeler Ağı, yatırım destek imkanları ve 
ihracata yönelik kredi süreçleri hakkında bilgilendirme 
yaptılar. 

 

                 

 

 
 

 



 

 

6 

 

 
AVRUPA İŞLETMELER AĞI İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 

 

Avrupa İşletmeler Ağı’nda bulunan 60’ın üzerinde ülkeden gelen İşbirliği Teklif ve 
Talepleri veritabanımıza kaydedilerek bölgemizden gelen talep ve öneriler 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. 
 

 
Başlık: Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerine ait gıda ürünleri ithalatçısı, tedarikçisi ve toptancısı olan bir Hollanda 
firması distiribütörlük teklif ediyor. 
Referans No: BRNL20180212002  
Gıda ürünü ithalatı ve ticaretinde uzmanlaşmış, Hollanda’daki süpermarketlere, restoranlara ve kafelere ürün 
tedarik eden firma yeni ortaklar aramaktadır. Firma, Ortadoğu ve Akdeniz kökenli özel gıda ürünlerine artan 
talep sebebiyle, distribütörlük anlaşması çerçevesinde gıda üreticileriyle işbirliği yapmak istemektedir.   
 
Başlık: Danimarkalı yeni kurulmuş bir firma nevresim takımı üreticileri arıyor. 
Referans No: BRDK20170607001 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde yeni kurulmuş tekstil tasarımı geçmişine sahip yenilikçi bir firma pamuklu 
kumaş üzerine dijital baskı tekniğini kullanarak nevresim takımları yapan üreticiler arıyor. Firma potansiyel 
ortaklarına fason üretim anlaşması teklif ediyor. 
 
Başlık: Litvanyalı bir firma mobilya imalat malzemeleri tedarikçileri arıyor. 
Referans No: BRLT20160517001 
20 yılı aşkın süredir mobilya sanayinde faaliyet gösteren Litvanyalı bir firma mobilya imalat malzemeleri (lamine 
edilmiş sunta, ahşap kaplama, orta yoğunluklu fiber levhalar, taş ve suntadan tezgahlar, mobilya bağlantı 
parçaları) tedarikçilerine distribitörlük anlaşması çerçevesinde ticari aracılık anlaşması yapmayı teklif ediyor. 
Firma potansiyel ortaklarının tamamlanmış malzemeleri nakliyeye uygun halde temin etmesi istiyor. 
 
Başlık: Medikal sektöründeki bir Çek firması, ürünlerini satmak isteyen üretici veya tedarikçilerin 
distribitörlüğünü yapmak istiyor. 
Referans No: BRCZ20170302001 
Tıbbi malzeme ve aletlerin ithalatında ve dağıtımında uzmanlaşmış, yerel piyasada iyi bilgiye sahip bir Çek 
firması ilgili firmaların distribitörlüğünü yapmak istiyor. 
 
Başlık: Karadağlı bir firma taze meyve ve sebze üreticilerine distribitörlük anlaşması teklif ediyor.  
Referans No: BRME20160823001 
Karadağlı bir sebze, meyve dağıtıcısı Karadağ pazarına girmek isteyen taze sebze, meyve üreticileri arıyor. Firma 
distribitörlük anlaşması yapmayı teklif ediyor. 
 
Başlık: Romanyalı bir firma spor ayakkabı üreten ayakkabı üreticilerine fason iş yaptırmak istiyor. 
Referans No: BRRO20170216001 
Markalı ve promosyon ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir Romanya firması lastik veya sentetik malzemeden 
yapılmış esnek tabana sahip erkek, kadın ve çocuklara yönelik spor ayakkabı üreticileri aramakta. Firma 
potansiyel ortakları ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor. 
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Başlık: Kıbrıslı bir satış temsilcisi ahşap panel üreticileri arıyor. 
Referans No: BRCY20171017001 
Ahşap ürünler üzerine faaliyet gösteren Kıbrıslı bir distribütör firma OSB plaka, suntalam, kaplamalı sunta ve 
kontrplak üretimi yapan firmalarla iş birliği kurmak istiyor. Kıbrıslı firma, iş birliği kuracağı firmanın ürünlerini 
ticari acentelik anlaşması çerçevesinde Kıbrıs pazarına sunmayı hedefliyor. 
 
Başlık: Finlandiyalı bir ev dekorasyon firması kumaş üzerine dijital baskı yapabilen ev tekstili ürün üreticileri 
arıyor.  
Referans No: BRFI20180417001 
Ev dekorasyonu ve hediyelik ürünler üreten Finlandiyalı küçük bir tasarım firması doğal kumaş, tercihen ekolojik 
kumaşlar üzerine dijital baskı yapabilen ev tekstil ürünleri üreticileri ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor. 
 
Başlık: Danimarkalı bir tasarım firması porselen kulplu bardak tedarikçileri arıyor.  
Referans No: BRDK20180322003 
Porselen kulplu bardak satışı yapan Danimarkalı bir tasarım firması farklı ülkelerden porselen kulplu bardak 
tedarikçileri ile fason üretim anlaşması yapmak istiyor. 
 
Başlık: Her çeşit araba, kamyon ve otobüs yedek parçası ihracatı ve distribütörlüğü yapan İsrailli bir firma 
distribütörlük anlaşması çerçevesinde bu parçaları ihraç eden firmalar ile işbirliği kurmak istiyor. 
Referans No: BRRO20170216001 
Araba, kamyon ve otobüs yedek parçaları ithalatı gerçekleştiren İsrailli bir firma bu firmaların tüm ülke çapında 
dağıtımını gerçekleştirmektedir. Firma aradığı yedek parçaları tedarik edebilecek tedarikçi ile distribütörlük 
anlaşması yapmak istiyor.  
 
Başlık: Litvanya’dan çeşitli inşaat malzemelerinin toptancısı ve perakendecisi bir firma distribütörlük 
anlaşması teklif ediyor. 
Referans No: BRLT20161005001 
İnşaat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretinde faaliyet gösteren Litvanyalı bir firma ürün yelpazesi 
genişletmek için distribütörlük anlaşması teklif edebileceği ortaklar arıyor 
 
Başlık: Medikal sektöründe faaliyet gösteren bir Çek firması distribütörlük anlaşması çerçevesinde kendi 
ürünlerini satacak bir tedarikçi veya üretici arıyor. 
Referans No: BRRO20170216001 
Yerel sektörel pazarında iyi tecrübeye sahip medikal malzeme ithalatı ve distribütörlüğü yapan Çek bir firma 
potansiyel ortaklara distribütörlük teklif ediyor. 
 
Başlık: Polonyalı bir firma iş kıyafeti ve iş koruma ürünlerinin distribütörlüğünü yapmayı teklif ediyor. 
Referans No: BRPL20180124001 
1991 yılından beri piyasada aktif halde olan iş kıyafeti üreticisi Polonyalı bir firma ürün yelpazesini genişletmek 
için distribütörlük anlaşması çerçevesinde iş birliği yapabileceği firmalar arıyor. 
 
Başlık: Birleşik Krallık’ tan bir medikal firması ürünlerini Birleşik Krallık ve Avrupa’da satmak isteyen cerrahi 
alet üreticileri arıyor. 
Referans No: BRUK20180208001 
Birleşik Krallık firması medikal ve cerrahi ürün yelpazesini genişletmek için distribütörlük anlaşması yapabileceği 
yeni ortaklar arıyor.  
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Başlık: Birleşik Krallık’ tan bir firma örgü kıyafet üreticileri arıyor. 
Referans No: BRUK20180220001 
Birleşik Krallık ’tan bir firma örgü giyim yelpazesini genişletmek için kendi ipliklerini kullandırtarak fason üretim 
yaptırabileceği üretici bir ortak arıyor. Çok uluslu firmanın ABD’de, Kanada’da, Meksika’da ve İngiltere’de 
şubeleri ve dağıtım tesisleri mevcut 
 
Başlık: Romanyalı bir firma inşaat ve tarım makinaları tedarikçisi arıyor. 
Referans No: BRRO20180131004 
Romanya pazarının önde gelen inşaat ve tarım makinası tedarikçilerinden olan firma bekolu kepçe, forklift, 
makaslı kepçe, kompaktör, ekskavatör, yükleyici ve greyder üreticileri arıyor.  Firma potansiyel ortağı ile fason 
üretim anlaşması yapmak istiyor. 
 
Başlık: Rus inşaat firması kaldırım taşı tedarikçileri arıyor. 
Referans No: BRRU20171221022 
İnşaat malzemelerinin satışında 10 yılı aşkın tecrübeye sahip Rus ticaret ve inşaat firması distribütörlük hizmeti 
anlaşması çerçevesinde kaldırım taşı tedarikçileri arıyor. 
 
Başlık: Rus bir inşaat firması ev asansörü üreticilerinin satış temsilcisi olmak istiyor. 
Referans No: BRRU20170213001 
Ev ve sanayi tipi inşaat ürünleri alanında aktif olan Rus inşaat firması ticari acentelik anlaşması çerçevesinde ev 
asansörü üreticileri ile işbirliği kurmak istiyor. 
 
Başlık: Fransız bir firma fason üretim anlaşması çerçevesinde dekoratif ürün üreticileri arıyor. 
Referans No: BRFR20180316001 
Fransız bir süs eşyası imalatçısı partiler ve etkinlikler için dekorasyon ürünleri arıyor. Firma cam, kumaş, kağıt, 
ahşap ve polyesterden süs eşyası üreticileriyle fason üretim anlaşması yapmak istiyor. 
 
Başlık: Polonyalı bir çocuk ayakkabısı satıcısı Avrupa ölçülerinde yüksek kalitede üretim yapan çocuk 
ayakkabısı üreticileri arıyor.  
Referans No: BRPL20180119001 
Avrupa ölçülerinde yüksek kalitede üretim yapan çocuk ayakkabısı üreticileri arayan Polonyalı bir çocuk 
ayakkabısı satıcısı fason üretim anlaşması çerçevesinde işbirliği yapmak istiyor. Firma sadece doğal deriden 
üretim yapan güvenilir üreticiler ile işbirliğine girmek istemekte. 
 

Siz de uluslararası işbirliğine varım diyorsanız  
www.blacksea-een.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

http://www.blacksea-een.org/

