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ALMAN – TÜRK FİRMALARI ARASINDA 
İKİLİ GÖRÜŞMELER      “B2B Matchings“ 

 
Sayın Yetkili, 
 
Alman kurumu “IHK Mittlerer Niederrhein (Sanayi ve Ticaret Odası)” himayesi altında 
düzenlediğimiz “Unternehmerreise nach İstanbul (İşadamları gezisi – İstanbul)” nedeniyle, �ubat ayının 
ilk haftası, bir grup Alman şirketi ve Alman kurum yetkilileri ile İstanbul’da bulunacağız. Alman 
şirketlerinin amacı 04–07 Şubat 2010 tarihlerinde İstanbul’da Win fuarını (World of Industry) ziyaret 
etmek ve bununla birlikte önceden organize edilmiş ikili görüşmelerle ticari ilişkilerini geliştirmektir.  
 
Katılımcı Alman şirketlerin sektörleri aşağıdaki gibidir: 
 

⇒ Makine ve donanımları 
⇒ Makine mühendisliği  
⇒ Lazer kesim ve lazer kaynak 
⇒ Kaplama endüstrisi 
⇒ PR/Reklam/Medya 
⇒ Çelik ticareti, ürünleri ve sanayi 
⇒ Lojistik 

 
⇒ Güneş (Solar) enerjisi 
⇒ Metal sanayi, Metal isleme 
⇒ Optik ölçüm teknolojisi 
⇒ Ölçüm teknolojisi 
⇒ Ticaret ve finans hizmetleri 
⇒ Danışmanlık (Alman-Türk şirketleri arası)  

 
 
Cumartesi - 06 Şubat 2010 tarihinde saat 10.00 – 16.00 arası, İstanbul’da düzenlenecek „B2B 
Matchings“ ikili görüşmelerle, Türk firmaları, Alman girişimcileri ile tanışma, ortak iş imkânları ve 
yatırım alanları fırsatını yakalayacaklardır. 
 
Görüşmelerin verimli bir şekilde koordine edilebilmesi için, organizasyonun kurumunuza bağlı 
üyelerinize duyurulmasını rica ediyoruz. 
 
Üyelerinizin ikili görüşmelere (B2B Matchings) katılabilmeleri için, ekte yer alan “Katılım Talep 
Formu”ndaki şirket ve faaliyet alanı hakkındaki bilgileri eksiksiz doldurarak, formdaki Faks veya e-mail 
yoluyla bize göndermeleri gerekmektedir.  
 
İkili görüşme (B2B Matchings) ile ilgili başvuru sahiplerine, başvuru tarihine göre öncelik verilecektir. Bu 
nedenle başvuruların 03 Şubat 2010 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Başvurular 
incelendikten sonra B2B Matching’e katılımı kesinleşen firmalarla görüşme yeri ve saati teyit edilecektir.  
 
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyor, Türk ve Alman şirketleri arasındaki iş ilişkilerinin katkılarınız 
sayesinde bu organizasyonla daha da güçlenmesini diliyoruz.  
 
Saygılarımızla, 
DTH International GmbH 
Deutsch-Türkisches Handelsbüro / Alman-Türk Ticaret Bürosu 
 
 
 
 
 
Selma Atahan 


