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FİRMA İSMİ SEKTÖR ÜRÜN 

Cartamundi Turnhout 
www.cartamundi.com       

Eğlence, 
pazarlama 

Firma, müşteri sadakat kartları, promosyon kartları ve oyun 
kartları üreticisidir. 

Chemicar Europe 
www.chemicar.be  

Oto Bakım 

Chemicar, araç bakım hizmetleri yapan firmalar için,  boya 
dışındaki ürünleri, sarf malzemeleri ve cihazlarını tasarlar 
ve geliştirir. Hedef pazarı otomotiv satış sonrası bakım ve 
onarım işleridir. Firma yerel pazarda müşteriler ile beraber, 
kendilerine distributor ve temsilci aramaktadır.  

Clayton of Belgium 
www.clayton.be  

Makine 

Buhar jeneratörleri ve ısı geri kazanım kazanları üreticisidir. 
Firma kendilerine müşterileri olabilecek, enerji sarfiyatının 
yoğun olduğu şirketlerler ile ilgilenmektedir.  

Decruy              
www.decruy.be  
  

Mobilya 

Mobilya sanayii için prefabrik mobilya parçaları üreticisidir. 
Firma, yerel pazarda müşteriler ile beraber, kendilerine 
distribütör ve temsilci aramaktadır.  

Desotec 
www.desotec.com  

Temiz Enerji 

Temiz enerji sektöründe aktif olan firma, aktive edilmiş 
karbon temelinde, su ve hava arıtma tekniklerinde 
uzmandır. Firma, yerel pazarda müşteriler ile beraber, 
kendilerine ithalatçı, distribütör ve temsilci aramaktadır.  

Entelec Control Systems  
www.entelec.be  

Yazılım 

Yazılım geliştirme firmasıdır. Binaların içindeki tüm teknik 
ve güvenlik kurulumları yönetmek için merkezi yönetim 
yazılımı geliştirme ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır. 
Entelec distribütör, temsilci ayrıca müteahhit ve kurulum 
şirketleri ile iş birliği yapmayı hedeflemektedir. 

Entrematic                                 
www.dynacodoor.com  

Endüstriel 
Üretim 

Güvenli ve yüksek hızlı endüstriyel sarmal kapı üreticisidir. 
Ürünleri gıda işleme, soğuk hava deposu, ilaç, kimyasal 
maddeler, elektronik ürünler, endüstriyel, derin dondurucu 
ve temiz oda sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirket, 
ithalatçılar ve temsilciler ile birlikte, sanayide kullanılan 
kapıların üreticileri ile çalışmayı hedeflemektedir. 

Hakan Hüsnü 
ERZURUMLU 

Avukatlık Bürosu 
Avukat. Hukuk büroları ve yasal danışmanlar ile görüşmek 
ister. 

World Wide Trade 
International 
www.worldwidetrade.eu    

Gıda Gıda sektöründe aktif olan firma özel sos üreticisidir. Firma, 
kendilerine ithalatçı, distribütör ve temsilci aramaktadır. 

 Meyve sebze sektöründen  şirketler: 

Bel'Export  
www.belexport.com  

Meyve sebze Firma ürettiği meyve ve sebzeleri Bel’ de Looz markasıyla 
pazarlamaktadır: yüksek kaliteli elma, armut, çilek, 
ahududu, pırasa, gibi ürünler. Ithalatçı, distribütör ve 
temsilci firmalar ile görüşmek ister 

Boussier J. 
www.boussier.be  

Meyve sebze Firma meyve ve sebze ihracatı ve ithalatı yapmaktadır. 
Firma, kaliteli meyve ve sebzeleri için ithalatçı, distribütör 
veya temsilci aramaktadır. Ayrıca toptancılar, 
perakendeciler, paketleme firmaları ile de görüşmek ister. 
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De Boelpaep-Severijns 
www.dbs-nv.be  

Meyve sebze 
 

Firma Belçika ve dünyanın her yerinden her türlü meyve ve 
sebze ihracatı yapmaktadır. Ithalatçı, distribütör ve temsilci 
firmalar ile görüşmek ister. 

Gemex                 
www.gemex.be  

Meyve sebze Firma Belçika'dan meyve ve sebze  ihracatı yapmaktadır. 
Ithalatçı, distribütör ve temsilci firmalar ile görüşmek ister. 

Special Fruit 
www.specialfruit.be  

Meyve sebze 
 

Firma, dünya çapında faaliyet gösteren, çilek, egzotik 
meyve, çekirdekli meyve, narin sebze, mantar gibi geniş 
kapsamlı ancak çok özel bir meyve ve sebze yelpazesinin 
ithalatçısıdır. Tüm kıtaya ihracatı vardır. Ithalatçı, 
distribütör ve temsilci firmalar ile görüşmek ister. 

Vergro          
www.vergro.com  

Meyve sebze Firma tüm Avrupada meyve ve sebze ihracatı yapmaktadır. 
Ithalatçılar, distribütörler ve mümessiller ile görüşmek 
ister. 
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