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Romanya’da yerleşik firma radyocerrahi, 
dermotoloji, kulak burun boğaz, üroloji, nefroloji ve 
jinekolojide kullanılan tıbbi cihaz ve ekipmanların  
distribütörlüğünü yapmak istiyor. 

üreticileriyle çalışarak deneyim kazanmıştır. Aynı 
zamanda, özel klinikler, hekimler, kamu ve özel sağlık 
kurumlarından oluşan güçlü distribütörlük ağına sahiptir.

Firma, Romanya’da ticaret faaliyetlerini geliştirmeyi 
amaçlayan ve medikal alanında faaliyet gosteren 
firmalarla distribütörlük sözleşmesi imzalamak 
istemektedir. İşbirliği yapılacak firmanın ürünlerinin, 
Avrupa mevzuatı ile uyumlu ve gerekli sertifikalara sahip 
olmaları gerekmektedir.

2002 yılında kurulan firma, faaliyetlerine 2005 yılında 
medikal cihaz ve teçhizat distribütörü olarak başlamıştır. 
Firmanın amacı, Romanya sağlık hizmetleri sektörünün 
yüksek standartlarını ve ihtiyaçlarını karşılayan tıbbi 
ekipman ve cihazların dağıtımı yoluyla, özel tıbbi 
uygulamalar için çözüm sunmaktır.

Firma, medikal distribütörlük alanındaki faaliyetinde 
radyocerrahi, dermotoloji, nefroloji, kulak burun 
boğaz, üroloji ve jinekolojide kullanılan tıbbi ekipman 
ve cihazların Avrupalı (Macar, Alman) ve Amerikalı 

Referans numarası
BRRO20200423001

Ticari İşbirliği Talepleri
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2001 yılından beri Polonya pazarında faaliyet gösteren 
firma, endüstriyel kimya sektöründen henüz Polonya 
pazarında bulunmayan ürün ve teknoloji aramaktadır. 
Firma ürünlerini ve hizmetlerini hem sektöre, hem de 
bireysel alıcılara sunmaktadır.

Firma özellikle, sodyum hipoklorit, koku kontrol 
kimyasalları, biyositler, köpük gidericiler ve glikoller gibi 
endüstriyel uygulamalara yönelik yenilikçi kimyasal 
ürünler aramaktadır.

Firma, Polonya pazarında ürün yelpazesini  genişletmek 
isteyen firmalar icin distribütörlük sözleşmesi sunmakta 
olup, ticari faaliyetleri esnasında edindiği geniş iletişim 
ağına ürünlerini sunmak isteyen firmalar için de ticari 
acenta olarak hareket edebilir.

sistemlerini (baskılı devre kartları) ve elektronik bileşenleri 
(analog imza sistemine dayalı) vb. ürünleri içeren ürün 
yelpazesini genişletmek istemektedir. Olası ürünler, 
örneğin, kamera sistemleri, mikroskoplar ve diğer test 
sistemleri olabilir. Aranan cihazlar kendi işlevlerine sahip 
olmalı ve bağımsız olarak çalıştırılabilmelidir.  Firma 
akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer IC ve  PBC gibi 
bileşenlerle veya özel olmayan ekipman ve aksesuarlarla 
ilgilenmemektedir. Firma, endüstriyel ürünleri sadece 
ticari müşterilere satmaktadır. Firmanın pazarı Almanya, 
Avusturya, İsviçre odaklı Avrupa’dır. Firmanın diğer 
Avrupa ülkelerindeki distribütör firmalarla da kurulmuş 
ortaklıkları bulunmaktadır. Firma, ürünlerini distribütörlük 
sözleşmesi kapsamında, Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinde satmak isteyen, güvenilir ve uzun vadeli ortak 
arayan üreticilerle bağlantıya geçmek istemektedir.

1996 yılında kurulan firma çeşitli elektronik imalat 
ekipmanlarının distribütörlüğünde uzmanlaşmıştır. 
Firma, IC (entegre devreler) programlama sistemlerini, 
elektronik bant ve makara sistemlerini, PCB’ler icin test 

Alman elektronik imalat ekipmanları distribütörü, 
distribütörlük sözleşmesi kapsamında, portföyüne 
eklemek için ilave ürün arıyor.

Polonya’dan bir firma distribütör olmak için 
endüstriyel kimyasal ürün üreticileri arıyor.

Referans numarası
BRDE20200220001

Referans numarası
BRPL20190107001
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Madencilik ekipmanları, buldozerler, ön yükleyiciler, 
elektrikli lokomotifler ve yük vagonları için yedek 
parça ticaretinde uzmanlaşmış firma tedarikçilerle 
distribütörlük sözleşmesi imzalamak istiyor.

Moldova’dan inşaat alanında faaliyet gösteren firma 
tedarikçi sözleşmesi kapsamında ham madde arıyor.

Bulgar firma 5 yıldır başarıyla faaliyet gösterdiği yedek 
parça ticaretinde, özellikle  buldozer ve ön yükleyiciler 
ile yük vagonlarına yönelik  yedek parça ticaretinde 
uzmanlasmıştır. Firmanın buldozerlere yönelik yedek 
parça yelpazesi asağıdakilerden oluşmaktadır:

 filtreler, pistonlar, segmentler, enjeksiyon pompolari, 
yakıt pompaları, yağ pompaları, contalar, radyatörler, 
emniyet valfleri, fren vafleri, fanlar, debriyaj plakaları, 
direksiyon pompaları, direksiyon sistemleri, elektrik 
sistemleri vs.

Firmanın yük vagonlarına yönelik yedek parça yelpazesi 
ise asağıdakilerden oluşmaktadır: 

	cer kancası,  tampon,  çeki kancası, fren silindiri, vida 
bağlantısı, yaylar vs.

Moldova’da önemli inşaat merkezlerinden birisi olan firma, 1999 yılında kurulmuştur. Firma özellikle aşagıdaki ham 
maddeleri üreten veya tedariğini sağlayan ortaklarla isbirliği yapmak istemektedir.

 Galvanezli çelik (0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm kalınlığında)

 Haddelenmis çelik (0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm kalınlığında)

 Tel çubuk (5.5 mm çapında)

 Çit sistemleri aksesuarları (kapı sistemlerine yönelik tekerlekler, menteşeler, dekoratif parçalar).

Referans numarası
BRBG20191219001

Referans numarası
BRMD20200721001

Firma, distribütörlük sözleşmesi altında buldozerlere, ön yükleyicilere, elektrikli lokomotiflere, yük vagonlarına yönelik 
yedek parça üreticisi ve tedarikçisi aramaktadır.
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Polonya’da yerleşik firma distribütorlüğünü yapmak 
için sodyum dimetildithiokarbamat ve potasyum 
dimetildithiokarbamat üreticisi arıyor.

Portekiz’den bir firma enerji, su, organik atıkların 
azaltılması konularında distribütörlük sözleşmesi 
imzalamak istiyor.

Potekiz’de yerleşik firma, ilk teşhis, çözümlerin sunumu, 
maliyet tahmini, ekonomik uygulanabilirlik analizi/
yatırımın geri dönüşümü, finansman desteği arama, 
kurulum ve uygulama hizmetleri konularında ve hali 

Referans numarası
BRPL20200720001

2001 yılından beri Polonya pazarında faaliyet 
gösteren firma, endüstriyel kimya sektöründen 
sodyum dimetildithiokarbamat ve potasyum 
dimetildithiokarbamat üreticileri aramaktadır. Söz 
konusu ürünler, şeker ve kağıt sanayiinde, kanal 
arıtma tesislerinde ve su devrelerinde biyosit olarak 
kullanılacaktır. Firma bu tür ürünlerin Polonya’da kayda 
alınma gerekliliğine yönelik olarak, özellikle üretici 
firma aramaktadır. Ancak, kimyasal ürünle ilgili detaylı 
dokümantasyon sunabilen tedarikçiler de dikkate 
alınacaktır. Firma ürünlerin seçiminde esas olarak fiyat/
kalite oranıni dikkate alacaktir. 

Referans numarası
BRPL20200720001

hazırdaki faaliyetlerin takibini içeren enerji verimliliği ve 
sanitasyon projelerinde dokuz yıllık deneyim sahibidir. 

Firma portföyünö genişletmek için enerji ve su 
tüketimini, dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmaya 
veya tasarruf etmeye odaklanan yıkıcı teknolojik 
çozümler aramaktadır. Firma, ayrıca, restoran 
ve otellerde  gıda atığı olarak organik atıkların 
azaltılmasına yönelik de çozümler aramaktadır. Firma 
distribütörlük sözleşmesi kapsamında, özellikle firmanın 
projelerine entegre edilecek geleneksel olmayan 
çozümleri teşvik etmektedir. Enerji ve su tüketimini ve 
gıda atıkları yönetimini azaltmak icin yıkıcı teknolojik 
çözümler üreten ve/veya dağıtan endüstriyel ortaklar 
aranmaktadır.
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Enerji, ulaşım, altyapı, tünel alanındaki projelerin 
yönetimi ve entegrasyonu  konularında uzmanlaşmış 
İsrail’de yerleşik firma ticari acente olmak istiyor. 

Portekiz’de yerleşik firma imalat veya taşeronluk 
sözleşmesi altında geri dönüstürülmüş gıda yağından 
deterjan üretmek için ortak arıyor.

Genel olarak ulaşım ve altyapı sektöründe, özel olarak 
da tünel açma ve yer altı işleri alanlarında uzun yıllara 
dayanan tecrübeye sahip firma tanıdığı girişimci şirketler, 
düzenleyici kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları vs. 
kanalıyla, piyasa entergrasyonuna odaklanmaktadır. 
Şirket acil durum, güvenlik, arama ve kurtarma 
konularında deneyimlidir.

Firma, İsrail pazarına yönelik aşağıdaki hizmetleri 
sunmaktadır:

 Altyapı firmaları ve proje yöneticileri, acil durum 
organları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında 
proje yönetimi, koordinasyonu ve entegrasyonu,

 Projelere eşlik edilmesi-Projenin başlama safhasından, 
planlama  hizmetlerine,  uygulama safhasından proje 
teslim sürecine kadar projelere eşlik edilmesi.

Bir üniversitenin Ar&Ge projesi kapsamında 2016 yılında 
kurulan firmanın amacı atık yağların çözündürülmesi 
ve temizlik ürünlerine dönüştürülmesi için alternatif 
yöntemler keşfetmektir. Söz konusu proje kapsamında 
geliştirilen teknoloji, özellikle bu bilimsel bilgiyi kullanan 
bir şirketin kurulmasına imkân sağlamıştır.

Üretilen çeşitli deterjanlar şu özelliklere sahiptir:

 Yer deterjanları: iç ve dış mekanlar için

 Bulaşık deterjanları: cilde zarar vermeyen elde 
yıkama deterjanı

 Giysi deterjanı: Her çeşit giysi için çamaşır 
makinasına uygun deterjan

 Çoklu yüzey deterjanı: tezgah ve sıhhi tesisat 
temizliği için

 Cam deterjani: Cam ve sırlı yüzeyler için

 Yağ deterjani: tezgâh, ocak ve diğer yuzeyler için

 Sıvı el sabunu

Firma üretim kapasitesini artırmak için bu tür ürünlerin 
üretilmesine ilgi duyan endüstriyel ortaklar aramaktadır.

Referans numarası
BRIL20191226001

Referans numarası
BRPT20181129001
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Polonya’da yerleşik firma, evlere yönelik güneş 
enerjisi invertörü geliştirecek ortak arıyor.

Teknoloji İşbirliği Talepleri

Firma, sabit pil, pil standı, aksesuar, ve ölçüm 
sistemlerinin yanı sıra, PV sistem tasarımında karmaşık 
destek gibi çok çesitli sabit güç ürünleri sunmaktadır.

Firma hali hazırda, fotovoltaik diziyi, akü depolamasını 
ve elektrik şebekesini  yöneten ve doğrudan üniteye 
bağlanabilecek hibrit invertör aramaktadır. Aranan 
teknoloji ev kullanımına yönelik, özellikle, fotovoltaik 
kurulumlar için yenilenebilir enerji uygulamalarıdır.

Firma ihtiyaçlarını karşılayan her türlü çözüme açık olup, 
teknik desteği de içeren ticari sözleşme imzalamak 
istemektedir.

Referans numarası
TRPL20200723001

İspanya’da yerleşik firma, araçlarda metal tabanlı 
egzoz kapsülleri için ısı yalıtımı, gürültü azaltma, 
titreşim sönümleme teknolojisi arıyor.

Otomotiv endüstrisi icin termal, termo-akustik ve 
elektromanyetik izolasyonların tasarımı ve üretiminde 
uzmanlaşmış firma, metal bazlı parçaların ısı yalıtımını, 
gürültünün azaltılmasını ve titreşim sönümlenmesini 
iyileştirmek için püskürtülebilir  veya projelendirilebilir 
bir teknoloji aramaktadır. Ayrıca, solüsyon uygulamadan 
sonra çabuk kurumalıdır ve esnek olmalıdır. Firma, 
araştırma işbirliği, teknik işbirliği veya lisans sözleşmesi 
kapsamında ortak aramaktadır.

Referans numarası
TRES20200608001
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Hollanda’da yerleşik firma COVID-19 enfeksiyon 
riskini en aza indirmek amacıyla temassız seyahat 
ve binalara girişle ilgili bilişim teknolojileri alanında 
çözüm arıyor. 

Firma analitik yazılım ve çözümlerinde uzmanlaşmış 
olup, kısa bir süre önce OpenGate platfomunun daha 
da geliştirilmesine odaklanan bir konsorsiyuma dâhil 
olmuştur. Bu platform havaalanlarında ve uçaklarda 
güvenli ve verimli yolcu akışını sağlamaktadır. Firma 
platforma, veri analizine yönelik uzman ve teknoloji 
saglamakta olup, platformun tamamlanmasına yönelik 
projeyi desteklemektedir. 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle, dünya çapındaki 
havayolu şirketleri, uçuşlarda dramatik bir düşüşle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu, tüm sektörde eşi görülmemiş 
bir kayba neden olmuştur. Temassız ve biyometrik 
uyuma imkân sağlamak adına, firma ileri analitik, 
yapay zeka, model yönetimi ve makina öğrenmesi 
alanlarında OpenGate’i destekleyecek, ayrıca, platformun 
iyileştirilmesine yönelik işletimsel destek sağlayacaktır.

Firma, seyahat, spor ve diğer etkinliklerle ilgili olarak 
ekosistemi iyileştirecek veya bunu tamamlayacak 
yenilikçi teknolojiler aramaktadır. Bu kapsamda, dijital 
tanımlama, biyometri, yapay zeka, veri koruma, veri 
işleme veya blok zinciri konularında uzmanlığa sahip 
ortak aramaktadır. Öngörülen işbirliği şekilleri teknik 
desteği içeren ticari sözleşme, lisans sözleşmesi ve teknik 
işbirliği sözleşmesidir.

Referans numarası
TRNL20200903001

İspanyol sanayi firması kentsel ortamlarda hava 
kirliliğini temizlemek için teknoloji arıyor.

Teknoloji, su mühendisliği, hizmetler, inşaat ve malzeme 
alanında faaliyet gösteren bir İspanyol firması hali hazırda 
şehirlerdeki hava kalitesinin  iyileştirilmesine yönelik 
bir inovasyon projesinde calışmaktadır. Projenin amacı 
hava kalitesinin ölçülmesi ve haritalanması ile yüksek 
hava kirliliği endeksine sahip şehirlerde eylemlerin 
uygulanmasıdır.

İspanyol firma  teknik işbirliği sözlesmeşi kapsamında 
kentsel ortamlarda havayı temizleyecek teknolojiler 

aramaktadır. İşbirliğinin detayları teknolojinin gelişme 
evresine ve karakteristiğine bağlı olacaktır. Teknolojinin 
erken bir evrede olması durumunda İspanyol firma 
teknoloji sağlayıcısıyla birlikte teknolojiyi geliştirecek ve 
sanayileştirecektir. Olumlu sonuçlar alınması durumunda, 
İspanyol firma teknolojinin ticaretleştirilmesine de ilgi 
duyabilir. Konuya ilişkin olarak,  kentsel ortamlarda kirli 
havaya ilişkin çozüm üretebilecek firmalarla, Ar-Ge 
merkezleriyle işbirligi yapılması amaçlanmaktadır.

Referans numarası
TRES20200207001 



ASO - AVRUPA İŞLETMELER AĞI BÜLTENİ 9

Avrupa İşletmeler Ağı
Kapsamında Düzenlenecek İkili
İşbirliği Görüşmeleri Etkinlikleri

Match & Furnish 2020 

21-22 Ekim 2020
Odamızın da eş organizatörü olduğu “Match and Furnish 2020” sanal 
ikili iş görüşmeleri etkinliği, Bosna-Hersek tarafından 21-22 Ekim 2020 
tarihlerinde düzenlenecektir.

Mobilya, bileşenler ve yarı nihai ürünler, tahta bazlı yapı malzemeleri 
alanlarında gerçeklestirilecek olan etkinlikte, katılımcılar sanal fuara 
katılabilir, ikili iş görüşmeleri  ayarlayabilirler. Söz konusu etkinliğe 
aşağıda yer alan gruplar katılabilmektedir:

Ücretsiz olan etkinlige 
https://match-furnish-2020.b2match.io/ adresinden kayıt 
yapılabilmekte olup, etkinliğin son başvuru tarihi 20 Ekim 2020’dir.

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini 
mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası’nın 
“Destek Ofisi” olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

 İthalatçılar, distribütörler,  toptancılar

 Acentalar

 Perakendeciler, mağaza ve mağaza zinciri sahipleri

 E-Ticaret, online mağazalar,

 Mimarlar. ic tasarimcilar,

 Oteller,restoranlar

 Nihai ve yarı nihai ürün üreticileri,

 Tedarikçiler,

  Diğer

Mobilya & Ağaç 
Sektöründe Sanal Fuar ve  
İkili İş Görüşmeleri 
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EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Sanal 
İkili İş Görüşmeleri Etkinliği 

4-6 Kasım 2020 Söz konusu etkinliğe firmalar, araştırma enstitüleri, kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlar, birlikler, yatırımcılar ve start-up’lar 
katılabilmektedir. Enerji alanında gerçekleştirilecek bahse konu olan 
sanal ikili iş görüşmeleri etkinliği katılımcılara, ticari, teknoloji ve 
araştırma projelerine yönelik eşsiz işbirliği fırsatları sunmakta olup, 
aşağıdaki konuları içermektedir.

https://www.maabir.com/ adresinden etkinliğe kayıt yapılabilmekte 
olup, sanal ortamda gerçekleştirilecek 1-1 görüşmelerin talep edilmesi 
ve ayarlanmasına,  21 Eylül 2020 tarihinde başlanmıştır. Etkinliğe son 
başvuru tarihi 3 Kasım 2020’dir.

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini 
mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası’nın 
“Destek Ofisi” olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

 Yenilenebilir Enerji

 Enerji Verimliliği

 Entegrasyona yönelik Dijital Teknolojiler

 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu

 Alternatif Enerji

 Enerji Korunumu ve Tasarrufu

 Enerji Depoloma

 Kömür, Petrol ve Gaz

 Elektrikli Araçlar

 Enerji Üretimi, İletimi ve Dönüşümü

 Nükleer Enerji

Odamızın da ortağı olduğu Avrupa 
İşletmeler Ağı kapsamında, Odamız 
ve Domino Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde, 
4-6 Kasım 2020 tarihleri arasında “EIF 
Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı”nda 
sanal ikili iş görüşmeleri etkinliği 
düzenlenecektir.
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Odamızın da ortağı oldugu Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, inşaat makinaları ve malzemeleri sektörlerinin 
aşağıda sunulmuş alanlarında, Odamız ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde, Bulgaristan, 
Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye arasında 18-19 Kasım 2020 tarihlerinde  ‘Virtual B2B Event-
Construction-2020 - Sanal İkili İşbirliği Görüşmeleri-İnşaat-2020’ etkinliği düzenlenecektir.  Söz konusu etkinlik, 
büyük çaplı bir etkinlik olup, etkinliğe büyük firmalar, KOBİ’ler, yatırımcılar, kamu kurum ve kuruluşları, birlikler ve 
kümelenmeler katılabilmektedir.

İnşaat Malzemeleri: Yapı kimyasalları/hazır 
harçlar; ticari binalarda iklimlendirme; yapı yalıtım 
malzemeleri; inşaat demiri, yer döşeme malzemeleri 
(seramik karo, doğal taş, kaldırım taşı, mozaik,  tahta 
döşeme); çimento, tuğla, beton; mermer, süs taşı; 
binalara yönelik elektrik sistemleri ve teçhizatları; çelik 
konstrüksiyon, çelik, betonarme  kalıp; alçı ve alçı 
levha; boya ve vernik.

İnşaat Makinaları: Beton pompası, transmikser, 
damperli kamyon, püskürtme beton makinası; 
inşaat demiri bükme makinası, insaat demiri kesme 
makinası, inşaat demiri kombine makinasi, inşaat 
demiri doğrultma makinası; vinç, vinç kedisi; taş 
kırıcılar ve eleme makinaları; beton karıştırıcı, 

beton finişer makinası, asfalt plenti; ekskavatör, 
backhoe  yükleyici; tünel acma makinaları; yol inşaatı 
makinaları; inşaat makinaları yedek parçaları.

Ayrıca, asansör, yürüyen merdivenler de kapsam 
dahilindedir.

Ücretsiz olan etkinliğe kayıt işlemi 
https://construction-2020.b2match.io/ adresinden 
yapılabilmektedir. 

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip 
edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt 
esnasında Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi” 
olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.

İnşaat Makinaları ve İnşaat Malzemeleri Alanlarında 
Sanal İkili İşbirliği Görüşmeleri Etkinliği

18-19 Kasım 2020

Etkinliğin kapsadığı alanlar şunlardır:
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Akıllı İmalat Eşleştirme Etkinliği 2020

Odamızın da eş organizatörü olduğu “Akıllı İmalat 
Eşleştirme Etkinliği 2020” İtalya tarafından 19-20 Kasım 
2020 tarihlerinde sanal ortamda düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlikte tematik, bilimsel ve sanayi 
konferansları, sanal ikili iş görüşmeleri etkinliği, inovatif 
ürün ve projelerin sunulması kanalıyla, akıllı imalat 
ve sanayi 4.0 alanında calışan  bilim insanlarının, 

araştırmacıların ve firma yöneticilerinin biraraya 
gelmeleri amaçlanmaktadır. Etkinlik aynı zamanda, 
son teknolojiler, KOBİ’lerin yeni uygulamaları, büyük 
firmaların karşılaştıkları teknik sorunlar ve kurum ve 
kuruluşların inovasyon ile ilgili talepleri hakkında güncel  
bilgilerin edinilmesine olanak sağlayacaktır. Etkinlik 
kapsamında ele alınacak ana başlıklar şunlardır:

18-19 Kasım 2020

 dijital ikizler

 endüstriyel nesnelerin interneti

 sanayide sanal/artırılmış/karışık gerçeklik 
uygulamaları

 büyük veri analitiği

 siber fiziksel sistemler

 simülasyon

 otonom robot

 yapay zeka & sanayi uygulamaları için makina 
öğrenimi

 katmanlı üretim

 siber güvenlik ve bulut

 öngörücü bakım

 yatay ve dikey entegrasyon

Etkinliğe  aşağıdaki adresten kayıt olunabilmektedir.
https://smm2020.b2match.io/ 

Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında 
Ankara Sanayi Odası’nın “Destek Ofisi” olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.




