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SATINALMA ZİRVESİNE
KATILAN ÜRETİCİLER
MİLLAT (PAKİSTAN)
SATINALMA MÜDÜRÜ
ELAZ (RUSYA)
SATINALMA DİREKTÖRÜ
TÜRK TRAKTÖR (TÜRKİYE)
SATINALMA MÜDÜRÜ

ULUSLARARASI
YAN SANAYİ
İHRACAT ZİRVESİ
YÖNETİM / SATINALMA
BÖLÜMÜ DİKKATİNE
Farklı ülkelerde üretim yapan
Uluslararası Traktör üreticilerinin
ve Aftermarket Satınalma yetkililerinin

TVH (BELÇİKA)
TÜRKİYE SATINALMA MÜDÜRÜ

katılımıyla, 12 Kasım 2020 tarihinde

İ stanbul’da
Sanayi B2B

YANMAR (AVRUPA)
SATINALMA , BUYER

“ Uluslararası Traktör Yan

İ hracat

Zirvesi ”

düzenlenmektedir.

Organizasyona katılarak, firmanızı

TAFE (HİNDİSTAN)
SATINALMA DİREKTÖRÜ
XTZ TRACTOR (UKRAYNA)
SATINALMA DİREKTÖRÜ

üreticilerin Satınalma yetkililerine
tanıtabilir ve sipari

ş

alma a

kadar olan süreci, yapaca
görü

ş melerle

ş amasına

ğ ınız

belirleyebilirsiniz.

Satınalma amacıyla gelen üreticilerle,
pandemi kuralları çerçevesinde

KAMAZ TİCARİ ARAÇ (RUSYA)
SATINALMA DİREKTÖRÜ

alaca

ğ ımız

ş ekilde

önlemler ile rahat bir

görü

ş ebilirsiniz.
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B2B GÖRÜŞMELER :
Tuzla Ibis Hotel'de gerçekleştirilecek b2b görüşmeler sosyal mesafe
kuralları uygulanabilir kılmak için iki program olarak organize edilmiştir.
Tüm görüşmeleriniz 2.5 saat içinde tamamlanabilir olarak
programlanacaktır. Kayıt formu doldurma aşamasında size uygun olan
programı seçebilirsiniz.

İLETİŞİM :

Program 1 : 09:00 - 11:30

Tel : 0534 560 39 74
zikri@international-turkey.com

Program 2 : 13:00 - 15:30
Pandemi kuralları çerçevesinde alınan önlemler :
- Organizasyon katılımı her firmadan 1 kişi ile sınırlandırılmıştır.
- Organizasyon oturma düzeni sosyal mesafe kuralları gözetilerek
düzenlenecektir.
- Organizasyon süresince maske takılması zorunludur.
- Organizasyon alanında hijyen stantları bulundurulacaktır.

Zikri CANSEVER
Proje Koordinatoru

Hakan CULFA
Genel Koordinator
Tel : 0530 154 0712
hakan@international-turkey.com

KAYIT : Katılım kontenjan ile sınırlıdır.
Kayıt için ekte bulunan kayıt formunu doldurarak firmamıza
ilettiğinizde, organizasyon kaydınız alınmaktadır.

NEDEN KATILMALISINIZ ?

Katılım ücreti :
3500 TL + kdv
Dahil olan Hizmetler :
- B2B Görüşmeler
- Cafe Break
- Tercümanlık
Kontenjan :
20 firma ile sınırlıdır.

Dünya üreticileri ve aftermarket karar vericileri ile, 1 günde yeni işbirliklerine
zemin oluşturacak, B2B görüşmelerinizi yaparak üretim ve ihracatınızı artırmak.
Türkiye’de sektörün önde gelen firma yetkilileri ile aynı platformda buluşarak
güncel ve önemli bilgileri edinmek.
Sektörün tek geniş kapsamlı Satınalma Organizasyonunda yer alarak firmanızın
pazar payını artırmak.
Minimum maliyetle, farklı ülkelerin büyük üreticileri ile b2b olarak İhracat
görüşmeleri yapmak.

Organizasyon hakkında daha fazla detay için firmamızla
iletişime geçmenizi rica ederiz.
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MİLLAT TRACTOR - Pak stan :

YANMAR - Avrupa :

M llat Tractors Ltd. 1964 yılında kurulmuş olup
1967 yılında üret me başlamıştır. Pak stanın
yıllık 50.000 adet Massey Ferguson model
traktör üret m yle en büyük üret c s d r.
Türk ye’den alımları ve ürün satışı da bulunan
f rma Türk ye’den Oem’e üret m yapacak
tedar kç ler aramaktadır.

Dünyanın en büyük f rmalarından b r
olan Yanmar 1912 yılında kurulmuştur.
Merkez Japonya’dadır. Değ ş k ülkelerde
75 fabr kası bulunmaktadır. Traktör,
İş mak nası, Forkl ft, bekoloader, M n
ekskavator, ve tarım ek pmanları
üretmekted r. Türk ye’de satınalma
faal yetler vardır.

Web s tes : www.m llat.com.pk

Web s tes : www.yanmar.com

TÜRK TRAKTÖR - Türk ye :
İhracatta Türk ye’n n lk 27. F rması olan Türk Traktör, Koç Hold ng ve CNH Industr al
ortaklığıdır ve 1954 de kurulmuştur. Günümüze kadar 850.000 den fazla traktör ve
500.000’e yakın motor üretm şt r. Yıllık üret m kapas tes 50.000’d r. Türk ye’de Traktör
pazarının l der d r. Türk Traktör Ankara Fabr kası 257.325 m2 ve Erenler Fabr kasının se
222.110 metrekare açık alanı ve 68.613 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır.
Web s tes : www.turktraktor.com.tr

TAFE TRACTOR - H nd stan :
1960 yılında kurulmuştur. Merkez H nd stan’da Chenna ’ded r. C rosu 91 m lyar INR’d r.
Dünyanın 3. büyük üret c s d r. H nd stan’da %25 pazar payıyla yılda 150.000 adet traktör
üretmekted r, H nd stan’ın 2.büyük traktör üret c s d r.
C rosu 93 m lyar INR’d r. 100 ülkede satışı vardır. H nd stan’ın en büyük mühend sl k ş rket olan
ve 41 f rmayı barındıran Analgamat ons gruba bağlıdır. Grubun 15.000 çalışanı vardır. TAFE’de
2500 mühend s çalışmaktadır. 9 fabr kası vardır. Fabr kalardan b r olan Türk ye Man sa’dak
fabr kası AGCO d str bütür kanalına satış yapmak üzere traktör üretmekted r. Massey Ferguson
ve AGCO şb rl ğ TAFE’n n kapas tes n son derece yükseltm şt r.
Ürett ğ ürünler : Traktör, b çerdöver, traktör ek pmanları ve motor üret m .
Web s tes :

www.tafe.com
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ELAZ - Rusya :

TVH - Belç ka :

1985 yılında kurulmuştur. Rusya ve CIS ülkeler n n
önde gelen üret c ler ndend r. Merkez Tatar stanElabuga’dadır. Kepçe üret m nde Rusya’da %41
pazar payına sah pt r. General Motors le üret m
anlaşması vardır. Petro-gaz sektörü ç n özel
n tel kl araçlar üret r. Gazprom, Rosneft g b
Petro-gaz ş rketler le anlaşmaları vardır. Belarus
Traktör le üret m anlaşması vardır ve traktör
üret m yapmaktadır.

TVH Group olarak, Traktör, Forkl ft yedek
parçaları, Platform parçaları, tüm ş
mak naları parçaları satınalmaları yapan
dünya çapında l der aftermarket f rmasıdır.
Pazar payını sürekl olarak büyütmekted r.

Ürett ğ ürünler :
Traktör, ş mak nası, kepçe, yükley c , buldozer,
kar tem zleme kamyonu, özel n tel kl araçlar
üretmekted r.

Web s tes : www.tvh.com

Web s tes : www.elaz.ru

1969 yılında kurulmuştur. Ana fabr kası
Rusya’da Tatar stan’dadır. Rusya ve BDT’n n
en büyük ağır vasıta kamyon üret c s d r.
Ayrıca d zel motor, traktör, otobüs üret m de
vardır. Dünyanın 11. büyük ağır vasıta
kamyon üret c s d r. D zel motor üret m nde
dünyanın 8. büyük f rmasıdır. Günümüze
dek yaklaşık 2.500.000 adet ağır vasıta
kamyon üretm şt r ve yaklaşık 3.000.000
adet d zel motor üretm şt r. Neftekamsk’ta
otobüs fabr kası vardır. Rusya’da 12 fabr kası
ve Rusya har c nde 10 ülkede üret m tes sler
vardır. 40 farklı model kamyon üretmekted r.

XTZ TRAKTOR - Ukrayna :
1930’dan t baren günümüze traktör üret m
yapmaktadır. Ukrayna’nın en büyük traktör
üret c ler ndend r. 25 farklı model vardır. Asya,
Lat n Amer ka, Avrupa ve Afr ka ülkeler ne
60.000’den fazla traktör satışı yapmıştır.
Son yıllarda fabr ka modern zasyonu ç n büyük
yatırımlar yapmıştır. 9 ülkede jo nt venture
olarak üret m partnerl kler kurmuştur.
17 ülkede tems lc l ğ vardır.
Web s tes : www.xtz.ua/en

Amer ka, Avrupa, Asya ve Afr ka dah l olmak
üzere tüm dünyada müşter portföyü
bulunmaktadır.

KAMAZ - Rusya :

2008 yılında Da mler AG, Kamaz h sseler n n
%10’unu almıştır. Kamaz’a bağlı 150 kuruluş
vardır. Duba ’de bulunan KAMAZ b r m ,
Ortadoğu ve Afr ka bölges ndek en büyük
d str bütörü ve yedek parça toptancısıdır.
Web s tes : https://kamaz.ru/en/

