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FFC Logistics OÜ Daniil Starodubtsev Kurucu & Genel Müdür www.ffcl.eu 

Uluslararası Nakliye ve acentelik hizmetleri, gümrükleme; kara, hava ve

deniz yolu gümrük hizmetleri. Saint-Petersburg (RU) ve Almatı'da (KZ)

ofisleri bulunuyor.

Uluslararası Nakliye ve acentelik hizmetleri, gümrükleme; 

kara, hava ve deniz yolu gümrük hizmetleri veren Türk 

firmalar ile bağlantı kurmak.

Avrupa Birliği, Estonya, Rusya, Kazakistan, Çin, Latin Amerika, 

ABD bölgeleri ile  ithalat veya ihracat yapmak isteyen firmalar 

ile bağlantı kurmak

İngilizce, Rusça,

Estonca

MGT-Baas OÜ Mr. Sergei Golubev Yürütme Kurulu Üyesi info@mgtbaas.ee 
Estonya, Sillamäe'de gümrük ve antrepo hizmetleri. Sillamäe Limanı'nın 

yanındaki depoları bulunuyor.

Mallarını Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Birliği'nden taşımak 

ve Estonya, Sillamäe'de sağladıkları gümrük ve antrepo 

hizmetlerinden yararlanmak isteyen firmalar ile görüşmek

Rusça

NTT OÜ Anastassia Jakovleva Yönetim Kurulu Üyesi https://nttennis.com/ Masa tenisi raketi imalatı Yeni ihracat fırsatları ve yeni iş ortakları bulmak. İngilizce, Rusça

NV Trade OU Nikolai Degtjarenko,  PhD in Economics Yönetim Kurulu Üyesi www.nv.ee

Kimyasal ürünlerin lojistiği, partner firmaları ile birlikte kimyasal ürünlerin 

kimyasal işlenmesi ve analizi, Estonya'dan geçen dökme ve sıvı kimyasal 

ürünler için depolama hizmetleri, çeşitli kimyasal ürünlerin ticaret 

şirketlerimi aracılığıyla alım ve satımı, kimyasal ürünlerin deniz ve karayolu 

sevkiyatları.

Sentetik reçineler gibi kimyasal ürünleri satın almayla 

ilgilenen, kimyasal ürünlerini AB'ye ihraç etmek üzere tedarik 

etmeye hazır olan, bu sektörde Baltık Devletleri'nde bir ortak 

şirkete ihtiyaç duyan ve Türkiye'de deniz ve karayolu lojistik 

firmalar ile iletişim kurmak.  

İngilizce, Rusça,

Estonca

Ovelan Invest OÜ Anton Iakovlev
Yönetim Kurulu Başkanı 

Danışmanı
info@doniertt.ru 

İş alanlarının geliştirilmesi, gayrimenkul yatırımları: Estonya, Narva'da 

depolar, ticaret ve üretim için alan sunma

Türkiye'de depo, ticaret ve üretim için boş alan sahipleriyle 

iletişim kurmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

yatırımlar için yeni fırsatlar bulmak

İngilizce, Rusça

TNC Components OÜ Marko Melter Yürütme Kurulu Üyesi www.tnc.ee Mobilya üretimi

Mutfak mobilyası için her türlü armatürün üreticileri ve/veya 

satıcıları; mutfak mobilyalarının alıcıları/ithalatçıları/tüccarları 

ve banyo seramik lavabo üreticileri ile tanışmak

İngilizce, Rusça

Vipodeklarant OU Natalia Starodubtseva Kurucu & Genel Müdür www.vipodeklarant.ee Gümrük acenteliği hizmetleri
Gümrük acente hizmetlerine ihtiyaç duyan firmalar ile iletişim 

kurmak

İngilizce, Rusça,

Estonca

Waldchnep OÜ Aare Pihelgas Yürütme Kurulu Üyesi - Elektrik motorları imalatı
Elektrik motorları üreticileri ve elektrik motoru alıcıları ile yeni 

bağlantılar oluşturmak

İngilizce, Rusça,

Estonca, Fince
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