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Girişimci Adı Soyadı

Ülke

İştigal Alanı

İşbirliği Talebi

1

MOHAMMAD JAWID
MUKHTAR

AFGANİSTAN

İnşaat, makine, PVC, lojistik, genel ticaret
ve eğitim

İnşaat, makine, endüstriyel ev aletleri ve eğitim sektörlerindeki firmalarla
işbirliği yapmak istenmektedir.

2

MOHAMMAD OSMAN
GHAZANFAR

AFGANİSTAN

Petrol ticareti, petrol rafinerisi, bankacılık,
lojistik, ihracat, inşaat, lojistik ve medya

Petrol ve türevleri, ithalat, ihracat, bankacılık, tarım ve hayvancılık, genel
ticaret konularında işbirliği ve Afganistan pazarına ilgi duyan tüm firmalar

3

SAYEED SABOOR AKRAMİ

AFGANİSTAN

İnşaat ve lojistik

İnşaat malzemesi ve ekipman üreticileri ve lojistik malzeme üreticileri

4

İSAMADDİN DAMİROV

AZERBAYCAN

Tarımsal ürün ticaretti ve ihracatı yapan

Tarımsal üretim yapan, meyve sebze üretimi ve ticareti ile ilgilenen sektör
temsilcileri ile görüşmek istemektedir.

5

KEMAL MRKONJA

BOSNA HERSEK

Bilişim, elektrik, elektronik, bilgisayar,
kablo, telekomünikasyon

Bosna Hersek ve Balkan ülkeleri pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile
işbirliği yapmak istemektedir.

6

DZHYUNEID SEVDZHAN VAHID

BULGARİSTAN

Tarım sektöründe üretim ve çeşitli tarımsal
alet ve ekipmanın Bulgaristan temsilciliği

Tarımsal üretim ve gıda üretimi yapan şirket yetkilileri. Ayrıca Bulgaristan ve
Balkan ülkelerinde iş yapmak isteyen şirketlerle görüşmek istemektedir.

7

EGEMEN GYUNER SERBEST

BULGARİSTAN

Otel, SPA Merkezi ve tarım sektörü

Turizm ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iletmelerle görüşme

8

NIAZI USSEIN TOPAL

BULGARİSTAN

Kapıt ricareti, bobinleme ve tabaklama işleri Bulgaristan pazarına ilgi duyan işletmelerle görüşmek istiyor

9

MEDİHA SALİHOVA ZAIMOVA

BULGARİSTAN

Dostluk ve Kültür Derneği

10

KAMRAN EIUBOV

GÜRCİSTAN

Bina, altyapı, tadilat ve restorasyon işleri ile Başta kaynak makinaları ve jeneratör üreticileri olmak üzere, inşaat malzemesi
her türlü çelik yapı imalat ve montaj işleri
ticareti ve ortak yatırım projeleri için ve görüşmeleri yapmak istemektedir.

11

PAATA SARISHVILI

GÜRCİSTAN

Uluslararası lojistik firması

Gürcistan pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak
istemektedir.

12

ENVER VARSHALOMİDZE

GÜRCİSTAN

İş makineleri, tarım makineleri, inşaat
makineleri ve yedek parça temsilciliği

İş makineleri, tarım makineleri, inşaat makineleri ve yedek parça üreticileri
başta olmak üzere Gürcistan pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile görüşme

13

PAATA KAMADADZE

GÜRCİSTAN

Meyve ve sebze toptan ticareti

Meyve ve sebze ihracatçı yapan şirketlerle görüşmek istemektedir.

14

ABDULQADER SHAHEEN
QADER

IRAK

İnşaat ve emlak sektörü

Irak pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile görüşme

15

GAILAN QADER MOHAMMED

IRAK

Otomotiv yedek parça ticareti

Irak pazarına ilgi duyan sektör temsilcileri ile görüşme

16

MIR AMİR HASHEMI RANJBAR

İRAN

Makine, üretim hatları, eritme makinaları, Çelik, profil boru üreticileri, dökümhane ve haddehane işetenler ile otomotiv
çelik rulo işleme, metal ve otomotiv sektörü şirketleri ile işbirliği görüşmesi yapmak istemektedir.

Trakya Oda borsa yönetimleri ile işbirliği imkanlarını görüşmek istiyor
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17

SAULE TASTANBEKOVA

KAZAKİSTAN

Hukuk, tercüme, yatırım projeleri
konularında danışmanlık hizmeti

Kazakistan pazarına ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen sektör temsilcileri ile
görüşmek istemektedir.

18

SERİK KULATAYEV

KAZAKİSTAN

Tarım ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

Kazakistan pazarına ilgi duyan, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerle iş birliği yapmak istemektedir.

19

ZHASSULAN
NURMAKHAMBETOV

KAZAKİSTAN

İnşaat malzemeleri ticareti, hukuk,
organizasyon ve yatırım
projeleridanışmanlığı

Kuru inşaat karışımları üreticileri, dikiş makinesi ve ekipmanları ticareti yapan
şirketler ile görüşmek istemektedir.

20

BAKYTZHAN OSKENBAY

KAZAKİSTAN

İlaç ve medikal ürünlerin ithalatı, toptan ve İlaç ve medikal üretimi yapan şirketlerle görüşmek ve işbirliği yapmak
perakende ticareti
istemektedir.

21

SHAMIL IMANALIEV

KIRGIZİSTAN

tarım aletleri ve ekipmanı ile fidan ticareti
ve meyve ve sebze işleme

Tarım aletleri ve ekipmanı üretenler, fidan yetiştirenler ile meyve sebze
işleyen şirketlerle işbirliği yapmak istemektedir.

22

KYIALBEK DYIKANOV

KIRGIZİSTAN

Yurtiçi ve yurtdışı turizm hizmetleri , yurt
dışı eğitim ve staj programları

Tur operatör, turizm acenteleri, gezi dernekleri, yurt dışı eğitim ve kariyer
danışman şirketleri, okullar, dershaneler gibi kurumlarla görüşme

23

ULAN CHOLPONBAEV

KIRGIZİSTAN

Tarım, gıda ve kozmetik sektörü

Kozmetik, ilaç ve “biyolojik aktif katkılar” ile gıda, kumaş, tekstil sektör
temsilcileri ile işbirliği yapmak istemektedir.

24

BELEK ESENALİEV

KIRGIZİSTAN

Mühendislik hizmetleri, pazar
araştırmaları, sektörel analizler vb
konularda danışmanlık

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren, oto yedek parça üreticileri,
altyapı, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle görüşme

25

EMRİM LAJQİ

KOSOVA

Züccaciye sektörü

Porselen, cam plastik ev eşyası, avize ve oyuncak üreticileri ile bayilik
görüşmesi yapmak istemektedir.

26

IVO MALINKOVSKI

MAKEDONYA

Organik tarımsal üretim, şarap üretimi,
güvenlik araçları, av teçhizatı ve silah
ticareti

İlgili sektörlerde Makedonya'da iş yapmak isteyen girişimcilerle görüşme
yapmak istemektedir.

27

ALIBEK MASHARIPOV

ÖZBEKİSTAN

İnşaat malzemeleri üretimi, ithalatı ve
pazarlaması ile proje danışmanlığı

İnşaat malzemeleri üreticileri ve inşaat sektör temsilcileri ile görüşme

28

ABDULLA KHAITBAEV
MURATBEKOVICH

ÖZBEKİSTAN

Tarımsal üretim ve hayvancılık, tarım
ürünlerinin depolanması

Tarım sektöründeki firmalarla görüşmek istiyor

29

ILMI SULIMAN

ROMANYA

İnşaat ve et ürünleri sektörü

İnşaat malzemeleri ve Romanya sektörüne ilgi duyan işletmelerle görüşme

30

ALIM DZHASHAR KORKMAZOV RUSYA

İnşaat sektörü ve iş makineleri

İş makinesi üreticileri ile görüşmek istiyor
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31

ALMAZ MUNAVİROV

RUSYA

Spor ve eğlence sektörü

Rusya pazarına ilgi duyan tüm sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak
istemektedir.

32

MARAT FAZLİEV

RUSYA

Toptan ve perakende gıda ve giyim ticareti,

Rusya pazarına ilgi duyan tüm sektör temsilcileri ile görüşmek istemektedir.

33

ALMAZ KHAZİEV

RUSYA

Sberbank’da yönetici

Rusya pazarına ilgi duyan tüm sektör temsilcileri ile Rusya Federasyonu’ndan
hammadde ihracatı ve Türkiye’den hazır ürün ithalatı konularında işbirliği

34

MAKHAMAD ILIASOV

RUSYA

Tarımsal üretim ve tarım ürünleri ihracatı

Tarımsal ürünler, gıda, dış ticaret konularında faaliyet gösteren şirketlerle
işbirliği yapmak istiyor.

35

PARVINA SAYFULLOEVA

TACİKİSTAN

Kafe ve restoran işletmeciliği, gıda ürünleri, Tacikistan pazarına ilgi duyan gıda üreticileri ile görüşmek istemektedir.
temsilciliği

36

SAKHYB ABDULLAYEV

UKRAYNA

Tarım ürünleri üretimi ve ihracatı

Tarımsal ürünler, gıda, dış ticaret konularında faaliyet gösteren şirketlerle
işbirliği yapmak istemektedir.

37

ELDAR AKİMOV

UKRAYNA

Altyapı inşaatları yapan ve gayrimenkul
projeleri yönetimi

Ukrayna pazarına ilgi duyan şirketlerle işbirliği görüşmesi yapmak
istemektedir.

38

CHOUSEIN CHAFOUZ AMET

YUNANİSTAN

İnşaat ve elektro mekanik, yenilenebilir
enerji üretimi

Başta fotovoltaik panel üreticileri olmak üzere enerji sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerle görüşmek istemektedir.

39

EMRE MOUSTAFA

YUNANİSTAN

Akü ve madeni yağ ithalatı ve toptan
ticareti

Yunanistan pazarına ilgi duyan firmalarla işbirliği görüşmesi yapmak
istemektedir.

40

NOURCHAN MOUSTAFA
NICHAT / HEYET BAŞKANI

YUNANİSTAN

Mobilya imalatı ve ticareti

Mobilya ve mobilya aksesuarı üreten şirketlerle işbirliği görüşmesi yapmak
istemektedir.

