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معرفی ترکیه❑
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فعالیت های صورت گرفته❑



معرفی ترکیه1 فرصتهایترکیه

؟چرا
مشترککیلومتر 500❑
مسافران ایرانی به ترکیه بدون نیاز به ویزاسفر ❑
وآشنایی❑
و ترکیه دو ایران ❑
می گرددنزدیک آینده در ❑
علی الخصوص بازار کشورهایدسترسی از طریق این کشور به تسهیل ❑
جهانبزرگ صنعتی کشور جز❑
میلیارد دالر720( )دنیا؛ تولید ناخالص داخلی اقتصاد بزرگ ❑
()کشور در شاخص برابری قدرت خرید ❑
درصد طی سالیان اخیررشد اقتصادی باالی ارای د❑



فرصتهایترکیه2

؟چرا

یافتهرشداقتصادیکشورهایتوسعهترکیهدر

.کندکسبرارتبهشدموفق2021دردرصدی10اقتصادیرشدباترکیه✓

درن،عربستاوهلندازبعداقتصادینظرازترکیهکشورها،بینآمارهاتازه ترین✓
یستمبرتبهدرسوئیسآنازبعدکهاستاقتصادیبرترقدرت هاینوزدهمسکوی

.استقرارگرفته

حذفجهت؛(اروپاییکشور)جهانکشورباآزادتجارتموافقتنامهامضای✓
گمرکیتعرفه



فرصتهایترکیه3

؟چرا

نعت ؛ یکی از بزرگترین بازیگران مهم این ص
کشور اول دنیاجهان جز در سطح 

کشور دنیاصادرات بهمیلیارد دالر ؛ بالغ بر 
اروپادرصد صادرات به درصد تولیدات صادر می شود؛ 

ایرانبرابر خودروسازان خودروسازان ترکیه ارزآوری 
برابر نفتصنعت خودروی ترکیه درآمد 



فرصتهایترکیه4

؟چرا

جهانرتبه ؛ 
نسبتصادرات کشاورزی ترکیه در دوره ژانویه تا آگوست 
یافتهدرصد افزایش به مدت مشابه سال قبل 

.میلیون دالر رسیده استمیلیارد و و به 
.ماهه در تاریخ در بخش کشاورزی تحقق یافتبنابراین بیشترین صادرات 

دادهجهان در زمینه صادرات شیالت و آبزیان را نیز به خود اختصاص ترکیه رتبه 
.درصد حجم محصوالت شیالت این کشور، به اروپا صادر می شودو 



فرصتهایترکیه5

ترکیه

درصد افزایش صادرات

:کردندتجربهمیالدی2021سالدرراترکیهکاالیصادراتمیزانبیشترینکهکشورهایی
.دالرمیلیارد19.33باآلمان.1
.دالرمیلیارد14.73باآمریکا.2
.دالرمیلیارد13.71باانگلیس.3

:بودندصادراتافزایشبیشترینمرکزترکیه،صادرکنندگانبرایکهکشورهایی
.دالرمیلیارد4.54باآمریکا.1
.دالرمیلیارد3.4باایتالیا.2
.دالرمیلیارد3.35باآلمان.3



معرفی گروه بین المللی فالمینگو6



معرفی گروه بین المللی فالمینگو7

خدمات ارایه شده 
در یک 

بستۀ محصول 
منتخب فعلی 
جهت عرضه

بستۀ محصول 
ه تأیید شده اولی
جهت صادرات

کارگاه آموزشی 
برگزار شده

سازمان دولتی 
طرف قرارداد 

مستقیم

شرکت 
خصوصی طرف 
قرارداد مستقیم

قرارداد 
ارزشگذاری با 

7000ارزش 
میلیارد تومان

خدمت قرارداد 
حقوقی با حجم 

دالرمیلیارد 2
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؛ افتتاح رسمی مرکز 1397آبان 25
هترکی–فناوری های پیشرفته ایران 

(IHT)ترکیه -معرفی مرکز فناوری های پیشرفته ایران 



(IHT)ترکیه -معرفی مرکز فناوری های پیشرفته ایران 9

؛ یکی از مراکز مهم تجاری و کسب و کار واقع در منطقه ✓
استانبول

دسترسی آسان به خطوط شریانی✓

دارای دفاتر کار متعدد و سالن جلسات✓

حضور مشاورین مالی و حقوقی✓



IHTمعرفی 10

را آنچه مرکز 
:متمایز می سازد



IHTمعرفی 11

خدمات مرکز



12

خدمات مرکز

ایرانو فناوری های ساخت خدمات بازاریابی و فروش محصوالت ✓

صادرات محصوالت به کشور ترکیهارائه خدمات مشاوره ✓

ارائه خدمات مشاوره و اخذ گواهینامه ها و استانداردهای مربوطه✓

ثبت شرکت و ارائه خدمات مربوط به امور دفتری✓

ارائه خدمات مشاوره حقوقی و امور قراردادها✓

اعزام هیأت تجاری ایرانی به کشور ترکیه و بالعکس✓

تسهیل حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای برگزار شده در کشور ترکیه✓
برگزاری رویدادها و نشست های تخصصی با حضور فناوران ایرانی و متقاضیان و سرمایه گذاران ترک✓

و بالعکس ترک به شرکت های ایرانی انتقال فناوری از شرکت های ✓

IHTمعرفی 
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خدمات مرکز

در ترکیه ساخت ایران ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت فناورانه ✓

و ایرانی ترک همکاری تحقیق و توسعه بین شرکت های ✓

رصد و الگو گرفتن از مدل های حمایتی در توسعه تکنولوژی و تجاری سازی ✓

از ترکیه و سایر کشور ها ایرانی های مجموعه امکان تامین نیاز مواد و قطعات ✓

...(اختراع، عالمت تجاری و )ارائه خدمات ثبت و حمایت از مالکیت فکری ✓

اعزام هیأت تجاری ایرانی به کشور ترکیه و بالعکس✓

آماده سازی کاتالوگ و وب سایت ترکی استانبولی جهت خدمات ترجمه زبان ✓

بررسی امکان بهره برداری از برخی زیرساخت ها و امکانات ترکیه برای شرکت های ایرانی✓

...و ✓

IHTمعرفی 



IHTمعرفی 14
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فعالیت های صورت پذیرفته

شرکت دانش بنیان ایرانی در ترکیه15ثبت شرکت، خدمات استقرار قانونی و تسهیل فروش محصوالت بیش از ✓

شرکت توانمند داخلی28انعقاد قرارداد کارگزاری و صادرات محصوالت دانش بنیان و فناورانه با ✓

ارتباط فعال با نهادهای دولتی و بخش خصوصی ترکیه✓

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و آکادمیک در ایران و ترکیه✓

شرکت و بازدید از نمایشگاه های مهم ترکیه✓

Medical Equipment Export Programبرگزاری برنامه صادرات تجهیزات پزشکی  ✓

Polymer Export Programبرگزاری برنامه صادرات مواد پلیمری ✓

IHTمعرفی 
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در نمایشگاه ها شرکت 

برگزاری نشست های تجاری

دعوت و اعزام هیئت های تجاری 

IHTمعرفی 



زمرکصادراتآمار17

1400-1397مرحله صادرات محصوالت، اتصاالت و نوار های ابیاری نانو پالک پلیمری به ترکیه طی سال های 7✓



زمرکصادراتآمار18

1400-1397مرحله صادرات نرم افزار و خدمات نرم افزاری به کشور سوئد طی سال های 8✓



زمرکصادراتآمار19

1400-1397طی سال های آمریکا و آلمانبه کشور خدمات هوش مصنوعی مرحله صادرات 17✓



زمرکصادراتآمار20

1399به کشور ترکیه در اسفند  Pralatrexateخدمات صادرات داروی ✓



زمرکصادراتآمار22

به کشور ترکیه  Paclitaxel albumin boundخدمات صادرات داروی ضد سرطان ✓



زمرکصادراتآمار23

وادور خدمات انتقال ارز صادرات دستگاه راه بری جراحی جامع با عملکرد باال در حوزه جراحی مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی به کشور اک✓



زمرکصادراتآمار24

مرحله صادرات محصوالت و افزودنی های پلیمری به ترکیه8✓



زمرکصادراتآمار25

مرحله صادرات تجهیزات پزشکی زیبایی به ترکیه6✓



برگزاری نشست و بازدید از مرکز تحقیقات مواد اولیه و تجهیزات نساجی ترکیه و انعقاد تفاهمنامه با این مرکز ✓

(TEMAG)مرکز تحقیقات مواد و ماشین آالت نساجی ترکیه 



زدید دعوت از مدیران تکنوپارک استانبول برای با✓
از نمایشگاه ساخت ایران و پارک فناوری پردیس
و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های تجاری 

B2Bدر حاشیه نمایشگاه

سنمایشگاه ساخت ایران و پارک پردی



201917th Asansorنمایشگاه آسانسور Istanbul,Tuyap, 
March 2019

اری شرکت در نمایشگاه آسانسور و برگز✓
جلسات مذاکره و نشست های تجاری 

B2B در حاشیه نمایشگاه، استانبول
2019



201926thنمایشگاه صنعت WIN Eurasia, Istanbul Tuyap, 
March 2019

ره و بازدید از نمایشگاه صنعت استانبول و برگزاری جلسات مذاک
2019در حاشیه نمایشگاه، استانبول ، B2Bنشست های تجاری 



استانبولTuyapجلسه با برگزارکنندگان نمایشگاه 



2019فناوری های آینده صنعتنمایشگاه 
Future Industrial Technologies Fair 
(FIT), Izmir, February 2019

زاری بازدید از نمایشگاه فناوری های آینده صنعت ازمیر و برگ
در حاشیه نمایشگاه، B2Bجلسات مذاکره و نشست های تجاری 

2019ازمیر 



201917th Iplikنمایشگاه نخ  Fuari , Istanbul Tuyap, 
March 2019

در حاشیه نمایشگاه، B2Bبازدید از نمایشگاه نخ استانبول و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های تجاری 
2019استانبول 



یپارکعلموفناوریآذربایجانشرق–بازدیدهیاتتجاری

بازدید شرکت های دانش بنیان ایران از
ات تکنوپارک استانبول و برگزاری جلس

B2B ،2019مذاکره و نشست های تجاری 



یپارکعلموفناوریآذربایجانشرق–بازدیدهیاتتجاری

بازدید شرکت های دانش بنیان ایران از
ات تکنوپارک استانبول و برگزاری جلس

B2B ،2019مذاکره و نشست های تجاری 



ک بازدید شرکت های دانش بنیان ایران از پار
ترین علم و فناوری تکنوکنت استانبول، بزرگ

ات پارک علم و فناوری ترکیه و برگزاری جلس
B2B2019مذاکره و نشست های تجاری 

یپارک علم وفناوری آذربایجان شرق–بازدید هیات تجاری 



یپارک علم وفناوری آذربایجان شرق–بازدید هیات تجاری 

از بازدید شرکت های دانش بنیان ایران
بول، پارک علم و فناوری تکنوکنت استان
ه و بزرگترین پارک علم و فناوری ترکی

برگزاری جلسات مذاکره و نشست های
B2B ،2019تجاری 



26thنمایشگاهاکسپومداوراسیا Expomed Eurasia, Istanbul 
Tuyap, March 2019

گزاری بر... بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، ارتوپدی و
2019در حاشیه نمایشگاه ، استانبول، B2Bجلسات مذاکره و نشست های تجاری 



14thنمایشگاهنفتاستانبول Petroleum Istanbul, Tuyap, 
March 2019

می، بازدید از نمایشگاه نفت، پتروشی
LPGقل ، تجهیزات، لجستیک و حمل و ن

و توزیع محصوالت نفتی و برگزاری
جلسات مذاکره و نشست های تجاری 

B2Bل، در حاشیه نمایشگاه، استانبو
2019



 IFAT Eurasia, Istanbul Expoنمایشگاهآبومحیطزیست
Center, March 2019

در B2Bبازدید از نمایشگاه آب، پساب و محیط زیست و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های تجاری 
2019حاشیه نمایشگاه، استانبول، 



61th Aymodنمایشگاهآیمد İstanbul International Footwear 
Fashion Fair, Istanbul CNR, April 2019

در حاشیه B2Bبازدید از نمایشگاه کیف و کفش و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های تجاری 
2019نمایشگاه، استانبول، 



نمایشگاهاتومکانیکا

جاری بازدید از نمایشگاه قطعات و تجهیزات مربوط به خودرو و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های ت
B2B ،2019در حاشیه نمایشگاه، استانبول

Automechanika, Istanbul Tuyap, April 2019



نمایشگاهفوالد

تجاری بازدید از نمایشگاه فوالد و برگزاری جلسات مذاکره و نشست های
B2B ،2019در حاشیه نمایشگاه، استانبول

Tube&Steel, Istanbul Tuyap, April 2019



نمایشگاهصنعتساختمان

نشست بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان و برگزاری جلسات مذاکره و
2019در حاشیه نمایشگاه، بورسا، B2Bهای تجاری 

Bursa Yapi, Bursa, April 2019



نمایشگاهمنسوجاتخانگی

ره و بازدید از نمایشگاه منسوجات خانگی و برگزاری جلسات مذاک
2019در حاشیه نمایشگاه، استانبول، B2Bنشست های تجاری 

25th Evteks, Istanbul CNR, April 2019



98خرداد–در ترکیه ایالجسیناژنافتتاح کارخانه 



98خرداد–ایالجسیناژنافتتاح کارخانه 



1398آذر -کجا علی، بورسا، ازمیر-جلسات مچ میکینگ شرکت های پلیمری



استانبول -1398ترکیه بهمن –همایش تجاری فناوری ایران 



استانبول -1398ترکیه بهمن –همایش تجاری فناوری ایران 



استانبول -1398بازدید از تکنوپارک مارمارا استانبول بهمن 



عنوان 17
های پیشرفته فناوریمرکز 

ترکیه-ایران

Istanbul Office: Fulya Mah., 

Ortaklar Cad., No 16/5 Çam

Apt., Kat2, Şişli

+90 212 212 32 76

+90 532 436 63 57

+90 552 572 30 70 6تقاطع مالصدرا و کردستان، برج فرهاد، طبقه میدان ونک، : دفتر تهران

ورود فناوران ایرانی

به بازارهای 



راه های ارتباطی

IHTTC ،DADFALIMNGOلینکدین

- 70 30 572 552 90 00موبایل 0912 796 51 53 - 0910 754 76 41 - 00 90 532 436 63 57

اپواتس 

IHTTC_ ،DADFLAMINGOOاینستاگرام

WWW.DADFLAMINGO.COMوبسایت

INFO@DADFLAMINGO.COMایمیل

44752209-021تلفن

00 90 552 572 30 70 - 0912 796 51 53 - 0910 754 76 41 - 00 90 532 436 63 57



با سپاس از توجه شما


