Hamburg- Almanya Yurtdışı Pazarlama
UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen Hamburg- Almanya

Hamburg- Almanya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
Düzce Ticaret Borsasının yürüttüğü “Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor” isimli UR-GE Projesi kapsamında
düzenlenen Hamburg- Almanya dış ticaret faaliyeti tamamlandı. 19-22 Mart tarihleri arasında yapılan
faaliyette önemli kurum ve firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Güçhan Tarım Ürünleri, Kaya Gıda, Hazel
Fındık, Erdoğanlar Fındık, Nazar Fındık ve Borsa temsilcilerinden oluşan heyeti Hamburg Ticari Ataşemiz
Uğur ÖZCAN havaalanında karşıladı. Daha sonra Ticari Ataşelik’te yapılan görüşmelerde sektöre yönelik
Almanya’da ki mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda görüşmeler yapıldı.
Programın ikinci gününde Hamburg’ un önemli üç ihracatçı firması ile görüşmeler yapıldı. Öğleden sonra
Hamburg Başkonsolosumuz Yonca SUNEL makamında ziyaret edildi.
21 Mart Çarşamba Günü saat 11’ de Waren – Verein Hamburg Ticaret Borsasının kabul ettiği heyeti Borsa
Genel Sekreteri Dr. Helena MELNİKOV ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Christop RUMOP karşıladı. Önce Hamburg Borsası ve işleyişi hakkında bilgi veren RUMOP, Türk fındık
İhracatçılarının Almanya için vazgeçilmez partnerler olduğunu, ticaretin gelişmesi anlamında her türlü
desteği verdiklerini belirtti. Kasım 2018’ de yapılacak konu ile ilgili uluslararası toplantıya Düzce Ticaret
Borsası ve üyelerini davet etti.

Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor projesinin katılımcıları Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret
etti.
anasayfa > ekonomi 23.03.2018
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"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret Borsası'nın
ziyaret edildiği bildirildi.Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış
ticaretin geliştirilmesi amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.Ülke genelinde
yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık sektörü firmalarının ve borsa
temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiği belirtildi.Açıklamada, fındıktaki
altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile verilerin incelendiği UR-GE projesi
kapsamında, Almanya'ya giden heyetin, fındık alanında hizmet veren fabrikaları gezdiği ifade
edildi.Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler
verildi:"19-22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık firması
yetkilisi ve borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Borsa

Genel Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu
Başkanı Christop Rumop ile bir araya geldi. Fındık sektörü ile karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan toplantıda, sektöre yönelik Almanya'daki mevcut durum ve heyetin beklentileri
konusunda görüşmeler yapıldı."Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg
Başkonsolosu Yonca Sunel'i de makamında ziyaret ettiği ve ardından Türkiye'ye döndüğü
belirtildi.
Muhabir: Tayyib Hoşbaş

Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor projesi Hamburg’da
“Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor” projesi kapsamında Hamburg Ticaret Borsası„nın
ziyaret edildiği bildirildi.
Düzce Ticaret Borsası‟ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin geliştirilmesi
amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.
Ülke genelinde yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık sektörü firmalarının
ve borsa temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası‟nı ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile verilerin
incelendiği UR-GE projesi kapsamında, Almanya‟ya giden heyetin, fındık alanında hizmet
veren fabrikaları gezdiği ifade edildi.
Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
“19-22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık firması yetkilisi ve
borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsası‟nı ziyaret ederek Borsa Genel
Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Christop Rumop ile bir araya geldi. Fındık sektörü ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan
toplantıda, sektöre yönelik Almanya‟daki mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda
görüşmeler yapıldı.”
Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel‟i de makamında
ziyaret ettiği ve ardından Türkiye‟ye döndüğü belirtildi. 24.03.2018
A.A.
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"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret Borsası'nın
ziyaret edildiği bildirildi.
Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin
geliştirilmesi amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.Ülke genelinde
yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık sektörü firmalarının ve borsa
temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada,
fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile verilerin incelendiği
UR-GE projesi kapsamında, Almanya'ya giden heyetin, fındık alanında hizmet veren
fabrikaları gezdiği ifade edildi.Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği
aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"19- 22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık firması
yetkilisi ve borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret
ederek Borsa Genel Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve Borsa Kuru Gıda Meslek
Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Christop Rumop ile bir araya geldi. Fındık sektörü
ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sektöre yönelik Almanya'daki
mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda görüşmeler yapıldı."
Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel'i de
makamında ziyaret ettiği ve ardından Türkiye'ye döndüğü belirtildi.
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"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor"
Projesi
Proje katılımcıları Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
DÜZCE (AA) - "Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret
Borsası'nın ziyaret edildiği bildirildi.
Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin geliştirilmesi
amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.
Ülke genelinde yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık sektörü firmalarının ve
borsa temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile verilerin incelendiği
UR-GE projesi kapsamında, Almanya'ya giden heyetin, fındık alanında hizmet veren fabrikaları
gezdiği ifade edildi.
Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"19-22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık firması yetkilisi ve
borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Borsa Genel
Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Christop Rumop ile bir araya geldi. Fındık sektörü ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan
toplantıda, sektöre yönelik Almanya'daki mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda
görüşmeler yapıldı."
Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel'i de makamında
ziyaret ettiği ve ardından Türkiye'ye döndüğü belirtildi.
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"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret
Borsası'nın ziyaret edildiği bildirildi.

DÜZCE (AA) - "Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında
Hamburg Ticaret Borsası'nın ziyaret edildiği bildirildi.
Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin
geliştirilmesi amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.
Ülke genelinde yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık
sektörü firmalarının ve borsa temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı
ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile
verilerin incelendiği UR-GE projesi kapsamında, Almanya'ya giden heyetin,
fındık alanında hizmet veren fabrikaları gezdiği ifade edildi.
Çeşitli fındık ve yan ürün firmalarının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada,
şu bilgiler verildi:

"19-22 Mart tarihleri arasında yapılan ziyarette proje ortaklarından 5 fındık
firması yetkilisi ve borsa temsilcileri, Waren-Verein Hamburg Ticaret
Borsası'nı ziyaret ederek Borsa Genel Sekreteri Dr. Helena Melnikov ve
Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Christop Rumop
ile bir araya geldi. Fındık sektörü ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan
toplantıda, sektöre yönelik Almanya'daki mevcut durum ve heyetin
beklentileri konusunda görüşmeler yapıldı."
Heyetin, yapılan toplantıların ardından Hamburg Başkonsolosu Yonca
Sunel'i de makamında ziyaret ettiği ve ardından Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Hamburg Ticaret
Borsası'nın ziyaret edildiği bildirildi.
Düzce Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındıkta dış ticaretin
geliştirilmesi amaçlanan projenin geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı.
Ülke genelinde yapılan veri çalışmaları sonrasında projeye katılan fındık
sektörü firmalarının ve borsa temsilcilerinin, Hamburg Ticaret Borsası'nı
ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, fındıktaki altyapı çalışmaları sonuçlarının bulunduğu raporlar ile
verilerin incelendiği UR-GE projesi kapsamında, Almanya'ya giden heyetin,
fındık alanında hizmet veren fabrikaları gezdiği ifade edildi.

Güçhan Tarım Ürünleri, Kaya Gıda, Hazel Fındık, Erdoğanlar Fındık, Nazar Fındık ve
Borsa temsilcilerinden oluşan heyeti Hamburg Ticari Ataşemiz Uğur Özcan
havaalanında karşıladı. Daha sonra Ticari Ataşelik‟te yapılan görüşmelerde sektöre
yönelik Almanya‟da ki mevcut durum ve heyetin beklentileri konusunda görüşmeler
yapıldı. Programın ikinci gününde Hamburg‟ un önemli üç ihracatçı firması ile
görüşmeler yapıldı. Öğleden sonra Hamburg Başkonsolosumuz Yonca SUNEL
makamında ziyaret edildi.21 Mart Çarşamba Günü saat 11‟ de Waren –
Verein Hamburg Ticaret Borsasının kabul ettiği heyeti Borsa Genel Sekreteri Dr.
Helena MELNİKOV ve Borsa Kuru Gıda Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı
Christop RUMOP karşıladı. Önce Hamburg Borsası ve işleyişi hakkında bilgi veren
RUMOP, Türk fındık İhracatçılarının Almanya için vazgeçilmez partnerler olduğunu,
ticaretin gelişmesi anlamında her türlü desteği verdiklerini belirtti. Kasım 2018‟ de
yapılacak konu ile ilgili uluslararası toplantıya Düzce Ticaret Borsası ve üyelerini
davet etti.

