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ŞİRKET FAALİYET ALANI TALEP 

ALTUN LOGISTICS

www.altunlogistics.be

Lojistik: Forwarding, antrepo işletmeciliği, 

dağıtım ve gümrük işlemleri

 Ürün elleçleme ve ihracat/ithalatı için yurt dışında 

forwarding şirketi arayan firmalar. Örn. plastik 

üreticileri, çelik ürüticileri vb.ile işbirliği olanaklarını 

değerlendirmek

BEL'EXPORT

www.belexport.com

Meyve sebze üreticisi Taze gıda ve sebze ithalatçısı/distribütörü (elma, 

armut, kiraz, vb.)

BUVETEX INTERNATIONAL

www.buvetex.be

Otomotiv ve denizcilik sektörü için yüksek 

kaliteli deri ve sentetik kadife üretcisi

 Otomotiv ve denizcilik sektörüne yönelik üretim 

yapan koltuk imalatçıları ve Acentelerle işbirliği 

konularını görüşmek

CLAYTON BELGIUM

www.clayton.be

Makine: Endüstriyel buhar santralleri imalatçısı  İmalat süreçleri için buhar santrali ihtiyacı olan 

şirketlerle işbirliği

EUROWASTE

www.eurowaste.be

Atık işleme: Endüstriyel ve kimyasal atık 

nakliyesi ve işleme.

1. Atıklarını işlemek konusunda ortak arayan büyük 

endüstriyel şirketler. 2. Endüstriyel kimyasal atık 

toplama merkezleri. 3. Demir çelik fabrikaları için 

denizcilik sektöründen geri dönüştürülmüş yağ/petrol 

arayan alıcılar.
HAROL

www.harol.eu

Yapı ürünleri: Güneşlik imalatçıları, makaralı 

kepenk ve garaj kapıları.

1. İthalatçı/distribütör. 2. Ortak arayan makaraları 

kepenk ve güneşlik imalatçıları.

H.ESSERS INTERNATIONAL TRANSPORT

www.essers.com

Lojistik: Entegre nakliye ve lojistik çözümleri. Özellikle imalat sanayinde ve ilaç üreticileri arasında 

nakliye ve lojistik çözümler arayan direk müşteriler.

LABORELEC

www.laborelec.com

Elektrik teknolojisi elektrik üretimi, dağıtım, 

antrepo işletmeciliği ve nihai tüketim 

alanlarında araştırma ve danışmanlık 

hizmetleri.

 Elektrik üreten şirketler, elektrik santralleri, elektrik 

dağıtım şirketleri ile işbirliği fırsatları

SKY MAN

www.sky-man.com

Bakım: Hareketli Asılı Erişim Platformları ve 

Motorlu Cer Vinç imalatçıları; sabit Bina Bakım 

Üniteleri.

Faaliyet gösterdikleri sektörde yerel imalatçılar ile 

biraraya gelmek

TRANSUNIVERSE

www.transuniverse.be

Lojistik: Forwarding, uluslararası nakliye ve 

antrepo işletmeciliği.

Belçika ve komşu ülkeler için nakliye (giden/gelen) 

ihtiyacı olan şirketler.

TRICOLAST

www.tricolast.eu

Yanık yaraları (yanık izi) ve ödem tedavisi (lenf 

ödemi) konusunda uzmanlaşmış tıbbi yardım 

şirketi.

Yanık izi ve ödem tedavisi için tıbbi ürünler 

ithalatçısı/distribütörü.

WIJNGAARD NATIE

www.wijngaardnatie.be 

Lojistik: Yükleme boşaltma, nakliye, antrepo 

işletmeciliği

Demir çelik üreticileri, tacirleri, proje kargosu.
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