
 
   

 

 

 

 

ENERJİ  ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: TOPT20211012001 
 

Yenilenebilir enerji ekipmanlarının geliştirilmesinde faaliyet gösteren Portekizli şirket, binalara kurulacak 

elektrik enerjisinin üretimi için kentsel rüzgar kullanım ünitesi geliştirmiştir. KOBİ, bu özel ve yenilikçi teknoloji 

projesini bir ortak girişim anlaşması yoluyla ticarileştirme aşamasına taşıyacak bir ortaklık arayışındadır 

Referans no: TRIT20211021001 

Küresel çapta faaliyet gösteren bir İtalyan makine şirketi, enerji tüketimini optimize etmek amacıyla makine 

çalışabilirliğini izlemek ve dijitalleştirmek için endüstriyel makineler için tercihen TRL 7 seviyesinde yenilikçi IoT 

çözümleri sunan şirketler aramaktadır. Ortaklar, pilot projelerin birlikte geliştirilmesinde ve teknik işbirliği 

anlaşması kapsamında kavramların kanıtlanmasında birlikte çalışacaklardır. 

Referans no: BOKR20210813002 
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2011 yılında kurulan Koreli bir şirket, biyodizel işlemcisinin üretkenliğini kesintisiz olarak en üst düzeye çıkarmak 

için iki yenilenebilir yakıtın karıştırılmasına yardımcı olan yeni kavitasyon teknolojisine dayalı biyodizel 

işlemcileri geliştirmiştir. Şirket, biyodizel üretimi tasarlama ve üretme veya biyodizel işleyicilerinin Avrupa 

pazarında dağıtımını yapma konusunda deneyime sahip acenteler veya distribütörler aramaktadır. 

Referans no: BOFI20211025001 
 

Finli şirket, gerçek ölçülen verilere göre havalandırma, ısıtma ve soğutmayı dengeleyen akıllı bir iç mekan hava 

yönetimi çözümü geliştirmiştir. Sonuç, önemli ölçüde daha küçük bir karbon ayak izi ile üretilen optimize 

edilmiş, konforlu ve sağlıklı bir iç mekan iklimidir. Şirket dağıtım ortakları aramaktadır.  

 

Referans no: TRES20211029001 

Orta gerilim (OG) ve yüksek gerilim (YV) şalt cihazlarının mühendisliği ve üretiminde uzmanlaşmış İspanyol bir 

KOBİ, ortaklaşa yeni ve yenilikçi OG/YG şalt cihazları üretmek için bir ortak aramaktadır. Şirket, bir lisans 

sözleşmesi veya teknik destekli bir ticari sözleşme kapsamında bir ortaklık aramaktadır. Ortak bir yatırım 

anlaşması da bir seçenektir.  

 

YAZILIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BOUK20211108001 
 

LoRa teknolojileri (düşük güçlü geniş alan ağı) ile ilgilenen ve yalnızca 2,4 GHz'de çalışan dünya lideri bir İngiliz 

teknoloji şirketi, konum ve veri raporlama hizmetlerini kendi kanalları aracılığıyla pazara getirmek için lisans 

ortakları aramaktadır. Bir lisans anlaşması ile güçlü satış kanallarına ve potansiyele sahip şirketler aranmaktadır. 

Referans no: BOSI20211006003 

Slovenyalı bir KOBİ, yazılım geliştirme ve uygulama ile ilgilenmektedir. Odak noktaları otomasyon, dijitalleştirme 

ve veri görselleştirmedir. Şirket, analitik alanında kapsamlı destek sunmakta ve ortaklıklarla ilgilenmektedir. 

Şirket, ticari acentelik ve lisans anlaşması yoluyla ortaklar aramaktadır.  

Referans no: BOSK20200420002 
 

Farklı segmentlerdeki şirketler için yüksek kaliteli dijital çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir Slovak 

şirketi, bir ödeme izleme ve canlı yayın platformu geliştirmiştir. Şirket, bir dış kaynak sözleşmesi yoluyla işbirliği 

yapmak için ortaklar aramaktadır. 

Referans no: BORO20210419001 
 



 
   

2008 yılından beri Romanya'da faaliyet gösteren bir şirket, kuruluşundan bu yana web teknolojileri ve grafik 

tasarım için profesyonel çözümler sunma, eksiksiz bir özelleştirilebilir web hizmeti ürünü sağlayabilme 

konusunda faaliyet göstermektedir. Basit bir web sitesi veya kompleks bir e-ticaret platformu çözümü 

sunabilmektedir. Şirket, web teknolojisi hizmetlerini bir ticari acentelik anlaşması yoluyla sunarak uluslararası 

pazarlarda genişlemekle ilgilenmektedir. 

 

Referans no: BOBG20210705001 
 

Bir Bulgaristan dijital dönüşüm danışmanlığı şirketi, donanım ve yazılım uçtan uca geliştirme konusunda 

uzmanlaşmıştır. Şirket, dış kaynak kullanımı ve taşeron sözleşmeleriyle ilgilenmektedir. 

 
ÇEVRE ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 
 

Referans no: TOUK20211020001 

2010 yılında kurulan İngiliz tarım teknolojisi şirketi, tohum üretmeyen mahsuller için yapay tohum üretmek için 

patentli bir teknoloji geliştirmiştir. Yüksek verimli çok yıllık otlar konusunda uzmandırlar. Kendi kullanımları için 

üretecek veya başkalarına dağıtacak biyo-fabrikalar kurmak için küresel lisans ortakları aranmaktadır. 

Referans no: TOIT20211019001 

Bir İtalyan şirketi, temel olarak altyapı ve sigorta pazarlarına odaklanan, farklı ekonomik sektörlerde İklim 

Hizmetleri üzerinde çalışan yenilikçi bir KOBİ'dir. İklimle ilgili risk değerlendirmesi konusunda büyük bir 

deneyime sahip olan şirket, farklı iklim veri kaynaklarına dayalı olarak iklim riski ürünleri tasarlamaktadır. 

Finansal anlaşmalar ve teknik destekli ticari anlaşmalar için yeni ortaklar aramaktadır.  

Referans no: TRES20210924001 
 

Bir İspanyol canlı laboratuvarı, 1,5 kWh/m3 tuzdan arındırılmış su eşiğine ulaşma potansiyeline sahip bir pilot 

deniz suyu tuzdan arındırma çözümü için yıkıcı teknolojiler aramaktadır. Teknoloji, ticari öncesi aşamada 

olmalıdır (en az TRL4). Yaşayan laboratuvar, Ticaret Öncesi Kamu Alımına başvuracak araştırma grupları, yeni 

kurulan şirketler, ölçek büyütmeler (KOBİ) ve diğer şirketlerle ortaklık arayışındadır. Ar-Ge teknik desteği ile 

ticari bir anlaşma sunulmaktadır.  

Referans no: TOPL20211020001 

Polonya'nın önde gelen bir tıp üniversitesi, biyolojik örneklerin görselleştirilmesi için, bu tür örneklerin 

incelenmesinde mevcut diğer boyalardan daha geniş bir uygulama yelpazesi ile karakterize edilen yenilikçi bir 

floresan boya geliştirmiştir. Üniversite şimdi bu formülün fikri mülkiyet haklarını elde etmek ve piyasaya sunmak 

isteyen ortaklar aramaktadır.  

Referans no: TRIT20211026001 



 
   

Bir İtalyan şirketi, bahçecilik ve tarım sektörü için makine imalatında önemli bir oyuncudur; sistem fazlalıklarını 

azaltarak ve makinelerin enerji özerkliğini artırarak otonom çim biçme ve zemin temizleme makinelerini 

geliştirmek için tercihen TRL 6'da yeni teknoloji çözümleri aramaktadırlar. Ortaklar, teknik işbirliği anlaşması 

kapsamında konsept kanıtları veya pilot projelerde birlikte çalışacaklardır.  

GIDA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BRES20211022001 
 

 

 

Kanarya Adaları'nın mutfak kültürüne dayalı birinci sınıf sosların üretimine adanmış Tenerife'de yerleşik bir 

İspanyol şirketi, aşağıdaki ürünler için uzun vadeli bir tedarikçi anlaşması yapmak için Türkiye, Romanya ve 

Polonya'da ortaklar arıyor: - Diğerlerinin yanı sıra çeşniler, meyveler, kuru meyveler, süt ürünleri gibi soslarının 

ve baharat karışımlarının üretimi için hammaddeler. - PET ve cam kaplar, kart kutuları ve etiketler gibi ambalaj 

ürünleri. 

Referans no: BRLT20211015001 
 

 

Litvanyalı şirket organik köpek maması üretiyor. Şirket, organik evcil hayvan maması üretimi için hammadde 

arıyor. Havada kurutulmuş et üreticileri: tavşan, serbest avlanan balıklar (morina, uskumru, çaça, somon), av 

kuşları (sülünler, ördekler) ve ayrıca çeşitli havada kurutulmuş sebze ve meyve tedarikçileri gereklidir. Şirket bir 

üretim anlaşması kapsamında çalışmak istiyor. 

Referans no: BRKR20211015001 

Biyodizel üretiminde uzmanlaşan Güney Kore merkezli şirket, AB'de kullanılmış bitkisel yağlar, hayvansal yağlar 

ve kullanılmış yemeklik yağ tedarikçileri arıyor. Düşünülen ortaklık türü bir tedarikçi sözleşmesi olacaktır. 

Referans no: BOSI20211014001 

Tescilli bir Avrupa ticari markasına sahip, gıda takviyeleri üretimi alanında Slovenya'nın lider şirketi, aynı 

zamanda yüksek kaliteli gıda takviyeleri, çaylar ve kozmetik ürünleri üretimi için hammadde tedarikçisi olarak da 

faaliyet gösteriyor ve ürünleri için İskandinav ülkelerinde distribütörler arıyor. , Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık, 

dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında. Şirket ayrıca üretim anlaşması kapsamında beyaz etiket üretimi de 

sunmaktadır. 

Referans no: BOUK2021102200 
 

Altı yıl önce kurulan İngiliz yaşam tarzı gıda markası şirketi, pazara vegan dostu, glüten ve koruyucu içermeyen 

gelişmiş bitki bazlı beslenme sosları sundu. Bir dağıtım ağı aracılığıyla yeni pazarlara girmek istiyorlar. 

Referans no: BOMD20211013002 
 

 

 

Moldova bal kooperatifi, bir dizi üstün kaliteli seçilmiş bal, monofloral ve polifloral bal ve diğer bal ürünleri 

sunmaktadır. Firma, doğal şişe balı farklı kapasitelerde cam kavanozlarda veya toptan olarak sunmaktadır. 

Genişleme nedeniyle şirket, distribütör hizmetleri anlaşması yoluyla Avrupalı ortaklar arıyor. Şirket ayrıca üretim 

anlaşmaları imzalayarak özel etiket altında üretim sunmaktadır. 



 
   

 


