Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Website

WWW.AKTASHOLDING.COM

Principal Setor

Borracha e Plástico

Breve descrição

Fundada em 1938 como uma pequena oficina de reparo de pneus, tornou-se uma das maiores empresas do mundo em seu
setor graças à sua ampla gama de produtos, abordagens inovadoras, visão orientada para o crescimento sustentável e forte
estruturação em medida global. Atuamos em áreas chave, como Transporte, Construção, Produtos Industriais e Energia
Verde. A Aktaş Holding cria produtos inovadores e de qualidade que estabelecem valor para seus clientes em todo o mundo.
Com o seu lema "confiança global, sinceridade local", a Aktaş é a líder do setor de sistemas de suspensão aérea na Turquia
e um dos maiores players mundiais do mundo. Nossos produtos são exportados para mais de 100 países. Todos os anos, a
empresa solicita pelo menos 10 pedidos de patentes e possui atualmente um total de aproximadamente 90 patentes, 15
modelos de utilidade, 3 patentes internacionais, 1 pedido de patente no país.

Produtos

Molas de ar, molas de absorção, suspensão pneumática

Código HS

4016.99

Quer encontrar

Distribuidores, Importadores

Empresa

ASAL İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Website

WWW.DONANMA.COM.TR

Principal Setor

Construção | Maquinário

Breve descrição

Líder de seu segmento, oferece soluções rápidas e profissionais para diversos segmentos da indústria pesada. Distribuidor
exclusivo de diversas marcas mundiais. São capazes de oferecer serviços imediatos para toda Turquia através dos grupos
de pré e pós-venda.

Produtos

Máquinas de perfuração magnética. Baterias Magnéticas

Código HS

8467.29.85 | 8467.29.80

Quer Encontrar

Compradores brasileiros

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

ÇOBANOĞLU OTOMOTİV SAN.TİCLTD.STİ / CBO INDUSTRY MACHINERY LTD

Website

WWW.CBO.COM.TR

Principal Setor

Construção

Breve descrição

A CBO é uma das principais fabricantes de peças sobressalentes para bombas de concreto e caminhões. São mais de 1200
tipos de peças produzidos na fábrica com alto padrão de quailidade, preço competitivo e entrega rápida. Trabalhamos com
marcas como: SCHWING, PUTZMEISTER, CIFA, SERMAC, JUNJIN, EVERDIGM.

Produtos

Bombas de concreto; Peças e Equipamentos para Caminhões Misturadores

Código HS

8474.90

Quer Encontrar

Distribuidores, consumidores finais.

Empresa

DALAN KIMYA END.A.S.

Website

WWW.DALAN.COM.TR

Principal Setor:

Químico

Breve Descrição

Estabelecidos em 1941 a empresa começou sua produção com sabão 100% de azeite, feitos a mão. Graças a essa
experiência, também criamos a gama d'Olive, incluindo shampoo, condicionador de cabelo, óleo corporal, creme para mãos
e corpo, sabonete. Seu ingrediente de óleo de semente de oliveira é pressionado a partir de azeitonas da região do Egeu,
pela fábrica de Dalan Yag. Para proporcionar higiene, beleza e saúde necessários para aumentar o padrão de vida de
nossos clientes, utilizamos as mais recentes tecnologias em nossos processos de produção e matérias-primas de alta
qualidade.

Produtos

Shampoo, Condicionador, Sabonete Líquido, Sabonete em barra

Código HS

3304.99 | 3305.10 | 3305.90 | 3401.30 | 3401.11

Quer Encontrar

Supermercadistas, Redes de Farmácia, Importadores e Distribuidores

Empresa

DISPOFARMA İLAÇ SAN VE TIC LTD ŞTI

Website

WWW.DISPOFARMA.COM

Principal Setor:

Saúde e Medicamentos

Breve Descrição

Dispofarma Pharmaceutical Industry and Trade Limited Company, iniciou suas operações na fabricação de itens médicos
descartáveis.Após um período de grande crescimento, expandiu sua produção para produtos especializados na área de
saúde. Nosso objetivo é fornecer continuamente dispositivos médicos de alta qualidade para profissionais de saúde em todo
o mundo e garantir que esses produtos cumpram integralmente os requisitos reguladores e clientes nacionais e
internacionais. Todos os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com o Conselho Diretivo 93/42 / CEE alterada
em 2007/47 / CE.

Produtos

Dispogel ( DISPOGEL Urethral Lubricant Gel with 2% Lidocaine HCL)

Código HS

GTIP Code: 292429

Quer Encontrar

Distribuidores

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN VE TİC AŞ

Website

WWW.DOGALTRM.COM

Principal Setor

Químicos

Breve descrição

Produtos

Somos parte de um grupo de empresas formado em 1989, por grandes empresários do ramo. A sede da DOGAL A.S está no
centro comercial da Turquia, Istambul e a fábrica está localizada em Antalya. Juntamente com a fábrica, o campus de Antalya
é composto por laboratório de controle de qualidade de alta tecnologia e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Com mais
de 200 funcionários, a empresa possui capacidades desde o início até o fim; registro, pesquisa e desenvolvimento químico,
aquisição, formulação, síntese, controle de qualidade, entrega e fornecimento de agroquímicos a todos os clientes e
agricultores com suporte técnico. DOGAL A.S. tornou-se um importante formulador, fabricante, distribuidor e exportador de
mais de 200 produtos de proteção de colheitas com patentes não controladas e reguladores de crescimento de plantas;
micronutrientes quelatados, fertilizantes foliares e de irrigação por gotejamento, certificados pelo Ministério da Agricultura
turco; entre outros. Como DOGAL A.S., estamos orgulhosos de nossa ampla gama de produtos de qualidade e do serviço
técnico receptivo que fornecemos.
Greenhouse shader (tinta para estufa que auxilia a diminuir temperatura interna e proteger plantas dos danos causados pelo
sol). Sunstop (protetor solar que previne danos solares em plantações).

Código HS

3824 99 71 | 3824 99

Quer Encontrar

Distribuidores do setor de agronegócios

Empresa

EXIMLAND İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Website

WWW.EXIMLAND.COM.TR

Principal Setor

Químico | Eletrônicos e Hardware | Construção e Imobiliário | Energia e Meio-ambiente | Mobiliário | Mineral | Embalagem |
Borracha e Plástico

Breve descrição

Temos 25 anos de experiência com comércio exterior. Outras empresas que fazem parte de nosso grupo trabalham com
produtos de alumínio e vidro, e suas manufaturas. Outra, oferece sistemas de segurança para voôs.

Produtos

Plásticos | Vidro | Aluminio e suas partes

Código HS

3900 | 7604 | 7005 | 7610.90

Quer Encontrar

Importadores e Exportadores

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

HAYAT KIMYA SAN. A.S.

Website

WWW.HAYAT.COM.TR

Principal Setor

Químico | Saúde e Medicamentos

Breve descrição

Hayat Kimya é um dos principais produtores de detergentes, fraldas e absorventes da Turquia. Sua rede de produção é
composta por 14 plantas em 6 países. Somos: o 5º maior fabricante de fraldas marca-própria do mundo. Maior fabricante de
lenços de papel do Oriente Médio e Europa Oriental. Marca líder de fraldas na Argélia, Irã e 2ª fralda para bebês mais
vendida na Turquia. E, marca lider em lenços com três camadas na Turquia.

Produtos

Detergentes | Papel Higiênico | Guardanapos e Toalhas | Fraldas (adulto e infantil) e Absorventes | Lenços Umidecidos

Código HS

3402.20 | 4818.10 | 4818.20 | 9619.00 | 3401.11

Quer encontrar

Importadores, Distribuidores, Varejistas, Atacadistas, Hospitais e Farmácias.

Empresa

İDEAL STONE MADEN OTOMOTİV SAN VE TİC LTD STİ

Website

WWW.IDEALSTONE.COM.TR

Principal Setor:

Fabricação de pedras e rochas.

Breve descrição:

A Ideal Stone é uma empresa do setor de pedras e rochas, especialmente de granito. Destacam-se por serem um dos
principais fornecedores de produtos de granito para projetos do governo turco, além de exportarem para o mercado europeu.
Na Turquia possuem três fábricas, duas pedreiras de granito e uma de arenito. Cada fábrica a empresa possui uma
especialidade, sejam pedras decorativas, granito cinza ou pedras arco-íris.

Produtos

Pedras Naturais | Granito

Código HS

2516.90 | 2516.12

Quer encontrar

Exportadores de Pedras Naturais: Granito e Basalto

Empresa

İKİZLER MAĞ. HAZIR GİY. SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

Website

WWW.IKIZLERTEKSTIL.COM

Principal Setor

Vestuário e Acessórios | Textil

Breve descrição

Fundada em 1998, a empresa fabrica mais de 1 milhão de roupas e acessorios por ano, para os principais mercados
europeus. Seu alto crescimento anual tem, cada vez mais, reconhecido sua reputação na fabricação de roupas femininas,
masculinas e infantis. Nosso serviço parte desde o design até os arranjos logísiticos.

Produtos

Vestuário feminino, masculino e infantil

Código HS

6109.10

Quer encontrar

Distribuidores, Importadores

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

NUREL MEDİKAL SAN VE TİC AŞ

Website

WWW.NURELMEDIKAL.COM

Principal Setor

Saúde e Medicinal

Breve descrição

A Nurel Medikal é uma empresa especializada na fabricação de vestes cirúrgicas descartáveis. Com o diferencial de
customização do produto de acordo com a demanda e especificações técnicas do cliente e do hospital, a variada gama de
opções oferecidas pela empresa se destaca diante do mercado. Outros fatores favoráveis a empresa dentro do seu setor são
o preço, o serviço de pós-venda ao cliente e a qualidade dos produtos fabricados, atestados com a posse dos certificados
ISO 13485 - EN 13795 - CE.

Produtos

Campos Cirúrgicos Estéreis Descartáveis | Vestes Cirúrgicas Descartáveis

Código HS

6307.90 | 6210.10

Quer encontrar

Distribuidores

Empresa

ORTAKLAR KAMP EKİPMANLARI VE EV ALETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Website

WWW.ORGAZ.COM.TR

Principal Setor

Energia e Meio Ambiente

Breve Relato

Especializada na fabricação de equipamentos a gás GLP e pequenos eletrodomésticos, a Ortaklar se destaca por apresentar
em seus produtos os preços do extremo oriente com a qualidade europeia, certificada pelo velho continente com o EUR.1,
A.TR EURO-MED. Entre os produtos vendidos pela marca estão reguladores de alta e baixa pressão, válvulas, fornos,
fogões, lanternas, aquecedores, válvulas cilíndricas de segurança, churrasqueiras, dentre outros. A empresa abarca também
o nome de demais outras marcas a depender do tipo de produto, sendo elas a ORGAZ, a GASPOWER, a ORCAMP, a
CAMPINGMAN, ORG, a ORHOME e a SCHANAL.

Produtos

Reguladores | Fogão de Acampamento | Tubo de Cartucho | Forno | Fogão

Código HS

8481.10 | 7321.11 | 2711.13 | 7321.81 | 8416.20

Quer encontrar

Importadores | Distribuidores

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Website

WWW.PETKIM.COM.TR

Principal Setor

Químico | Borracha e Plástico

Breve descrição

Incorpada em 1965, a Petkim mantém suas operações comerciais como o primeiro e único produtor petroquímico integrado
da Turquia. Produzindo cerca de 60 produtos petroquímicos em suas instalações de produção em Aliaga, Izmir, Petkim.
Fornece também contribuições para a indústria e produção nacional. Os produtos petroquímicos, produzidos pela Petkim,
são utilizados em diversos ramos industriais, como automotivo, eletronica eletrônica, agricultura, embalagens, têxteis,
farmacêuticos, tintas, construção, detergentes e cosméticos. Satisfazendo as necessidades de produção e desenvolvimento
das indústrias com seus produtos inovadores e de alta qualidade. Petkim toca todas as áreas com seu volume de produção
anual de produção bruta de 3,6 milhões de toneladas.

Produtos

BENZEN C4 LDPE EO/EG ACN

Código HS

3901.10. | 3901.20 | 3904.10 | 3902.10 | 2917.35 | 2815.12 | 2917.36 | 2905.31

Quer encontrar

Importadores, Representantes

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

SAHRA KABLO SANAYİ TİCARET A.Ş.

Website

WWW.SAHRAKABLO.COM

Principal Setor

Eletroeletrônico, Hardware e Software

Breve descrição

Com mais de 40 anos de experiência, a Sahra tem um histórico bem sucedido como fornecedor de cabos energéticos de
alumínio para companhias elétricas e empresas de engenharia e construção de mais de 35 países ao redor do mundo.
Adaptável às mudanças do mercado, a empresa se sobressai pela capacidade de produzir cabos sob demanda e pela alta
variedade de produtos, tornando mais flexível a capacidade da empresa de suprir a sua demanda.

Produtos

Cabos de Alumínio para antenas | Condutores de Alumínio | Cabos de Alumínio com reforço de aço

Código HS

8544.49 | 7614.90 | 7614.10 | 8544.60

Quer encontrar

Empresas de energia, engenharia e construção

Empresa

SERHAT HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Website

WWW.SERHATDC.COM

Principal Setor

Minerais e Metalurgia

Breve descrição

A empresa SERHAT fabrica e vende barras de vergalhão. Conta com o bom serviço e a qualidade de seus produtos como
diferenciais.

Produtos

Barra Plana Laminada | Barra de Aço Arredondada | Barra de Aço com ângulos iguais

Código HS

7216.50 | 7214.99 | 7216.21

Quer encontrar

Importadores

Empresa

SIMFER IC VE DIS TIC A.S

Website

WWW.SIMFEREXPORT.COM

Principal Setor

Eletrodomésticos de cozinha

Breve descrição

Datada da década de 1970, a empresa fabricante de eletrodomésticos tem o seu foco na melhora da vida das pessoas
através de suas inovações. Competidora global no setor de eletrodomésticos de cozinha, além de setores complementares
como refrigeradores e aquecedores, a variedade de produtos da empresa chama a atenção. Além de empregar 1800
pessoas e possuir uma área de 265.000 m², a empresa tem alcance em 146 países e 5 continentes.

Produtos

Forno elétrico e gás, Forno de embutir, Coifas, Cooktop vitrocerâmico e indução, Adegas, Fogão freestanding, Aquecedores

Código HS

73.21.11 | 85.16.60| 85.16.29| 84.14.60 | 84.14.51 | 84.18.30 | 84.18.50

Quer encontrar

Importadores, Varejistas, Distribuidores, Lojas de Departamento, Redes de Supermercado

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

TANDEM ORME SAN VE DıS TIC LTD STI

Website

WWW.TANDEM.WEB.TR

Principal Setor

Roupas | Têxtil, Couro e Produtos

Breve descrição

Membro do Bordo Group, a Tandem produz tanto roupas masculinas quanto femininas com tecidos de malha. Tendo a sua
própria alta produção de tecido, em um processo competitivo e de qualidade, aliado ainda à posse do certificado LEED de
responsabilidade ecológica. Qualidade, satisfação do cliente, transparência e conformidade social estão entre as missões da
companhia.

Produtos

Camisetas masculinas | Moletons masculinos | Moletons femininos | Calças Jogger femininas

Código HS

6109.10 | 6110.20 | 6110.20 | 6104.62

Quer encontrar

Importadores (marcas de roupa, atacadistas, compradores de tecido de malha)

Empresa

TIO MEDIKAL TIBBI ÜRÜNLER SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

Website

WWW.TIOMEDIKAL.COM

Principal Setor

Saúde e Medicinal

Breve descrição

Empresa produtora de campos estéreis e vestes médicas descartáveis, além de equipamentos de plástico, tampas médicas
anatômicas e ortopédicas.

Produtos

Campos estéreis e vestes médicas descartáveis

Código HS

3005.90

Quer encontrar

Importadores

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

TOYAS DIS TICARET A.S.

Website

WWW.EIB.ORG.TR

Principal Setor

Metalúrgico e Minerais

Breve descrição

O setor de ferro e aço turco serviu como locomotiva para industrialização e desenvolvimento da economia, fazendo da
Turquia um dos países líderes do setor com melhorias na capacidade e fabricação em nos últimos 15 anos. Com o aumento
dos investimentos o setor aumentou sua capacidade de produção para 50 milhões de toneladas/ano.

Produtos

Ferro, Aço e Metáis não ferrosos

Código HS

72 | 73 | 2601 | 2702 | 2701

Quer encontrar

Importadores, Exportadores e Produtores

Empresa

TURKLAB MEDICAL DEVICES INC.

Website

WWW.TURKLAB.COM.TR

Principal Setor

Saúde e Hospitalar

Breve descrição

Em 1996, em Izmir, Turklab começou como produtora de um único produto que ainda não havia sido produzido por um
fabricante turco e logo expandiu sua linha de produção para incluir uma gama diversificada de testes rápidos e eletrodos
ECG. Foi assim que a empresa entrou no setor de testes de Diagnóstico In-Vitro (IVD). Em breve, capturou 70% do mercado
local e entrou em muitos outros países, produzindo cada dia milhões de testes rápidos (OTC e Profissional) e Eletrodos ECG
para exportação à laboratórios clinicos, instituições públicas, hospitais, fundações sem fins lucrativos e universidades. Os
produtos Turklab têm certificação CE desde 2008 e estão em conformidade com os requisitos dos Padrões de Qualidade
Europeus. A Turklab também se envolveu em cooperação com as universidades na organização conjunta e realização de
pesquisas internacionais para projetar e desenvolver a tecnologia ideal que definidamente moldará o futuro da Indústria IVD.

Produtos

Eletrodos ECG; Testes Rápidos

Código HS

3002 19 | 9018 11

Quer encontrar

Laboratórios, Clínicas, Instituições Públicas

Rodada de Negócios Brasil - Turquia

Empresa

YARMAN INTERNATIONAL GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Website

WWW.YARMANGROUP.COM

Principal Setor

Alimentos e Bebidas | Agricultura

Breve descrição

Temos uma organização empresarial baseada na indústria de alimentos no nível de qualidade premium na Turquia. Na área
de frutas frescas, servimos como produtor, embalador e empresa exportadora. Nosso produto principal para o período de
outono e inverno é a romã, limão e kiwi. Todos os produtos possuem GLOBAL GAP, além do certificado BRC para o
armazém. Os sucos completamente naturais são lider de mercado na Turquia. Estes não possuem outros ingredientes além
do suco da fruta. Sem água, sem açúcar, sem conservantes químicos. Com técnica de embalagem especial, temos em
média, dependendo do produto, uma vida útil de 45 dias quando mantidos resfriados. Todos os nossos produtos estão
focados na vida natural.

Produtos

Frutas Frescas: Romã, Kiwi, Limão, Pêssego, Nectarina, Damasco, Ameixa. Congelados: Legumes, Espinafre, Morango.
Azeite de oliva. Suco de laranja e outros sucos naturais.

Código HS

0810.90 | 0810.50 | 0805.50 | 0809.30 | 0809.10 | 0809.40 | 0710.80 | 0710.30 | 0811.10 | 1509.10 | 2009.12 | 2009.89 |
2009.90

Quer encontrar

Distribuidores, Importadores, Redes de Supermercados

