
BREMEN VE TÜRKIYE’DEKI ORTAĞINIZ

Bremeninvest, Almanya Federal Eyaleti Bremen’in  
ticari ve ekonomik gelişmesine hizmet eden yapının 
merkezidir. Bize göre mükemmel müşteri hizmeti,  
uluslar arası firmaların faaliyet gösterdiği kendi  
ülkesinde hizmeti sunmaktır. Dolayısıyla Bremeninvest  
Türkiye ofisine her türlü istek ve talebinizi iletebilirsiniz. 
Birlikte Almanya’ya başarılı bir giriş yapmanızın 
anahtarını sunuyoruz.  

İLETIŞIM

Bremeninvest Izmir, Türkiye
Sn. Erol Tüfekci
Ankara Cad. No: 81 K:12 D: 89
Bayraklı Tower
35030 Bayraklı / Izmir
erol.tufekci@bremen-invest.com
Tel: +90 232 422 12 45
Fax: +90 232 422 12 75

Bremeninvest merkez – Bremen, Almanya
Sn. Kolja Umland
Langenstraße 2 – 4
28195 Bremen
umland@bremen-invest.com
Tel: +49 421 9600 339
Fax: +49 421 9600 8339

Bremeninvest is a brand of  
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
www.bremen-invest.com

BREMEN – 
ALMANYA IÇIN ANAHTARINIZ!

www.bremen-invest.com

KONUMU

Bremen Almanya’nın en önemli endüstri  
bölgelerinden birisi olmasının yanında Avrupa’nın 
önde gelen liman şehri ve lojistik merkezidir.

Önemli endüstriler
• Otomotiv
• Gıda ve içecek
• Nakliye ve lojistik

Kümelenmeler
• Havacılık ve uzay
• Rüzgar enerjisi / yenilenebilir enerji
• Denizcilik teknolojisi

•  İthalat ve İhracat firmaları için mükemmel  
bir konum

•  Almanya’nın en büyük ikinci konteynır limanı ve 
Avrupa’nın önde gelen araç terminali

• Mükemmel Bilim ve Ar-Ge kuruluşları
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TICARET VE YATIRIM MERKEZINIZ 

Federal Bremen Eyaleti dünya ticaretinin, yeniliğin 
ve teknolojinin buluştuğu bir bölgedir. Bremen’de 
amaç larınıza başka hiç bir yerde ulaşamayacağınız 
kadar hızlı ulaşırsınız; her konuda. 327 kilometere 
karelik- küçük fakat inanılmaz avantajlar sunan 
bölgede, hiçbir yerde birarada bulamayacağınız 
karar merciilerine, kurumlara ve dünya markalarına 
ulaşabilirsiniz. Burada güçlü ve dinamik bir şekilde 
oluşturulan en düs tri ve bilgi birikiminden sizler de 
faydalanabilirsiniz – Buradaki oluşum; temasların 
daha hızlı gerçekleşmesini, yeni bakış açılarının 
kazanılmasını, faydalı ortaklıkların ortaya çıkmasını 
mümkün kılar.
Diğer önemli bir özelliği ise, şehrin limana yakın 
konumda olması ve dünya çapında ticari mal akışının 
sağlanması. 
Bremen, bunların dışında yüksek yaşam standartı 
sunan, uluslararası eğitimi olan ve Türkiye ile yakın 
ticari bağları olan bir şehirdir.

BREMENINVEST HIZMETLERI

Bremeninvest, Almanya’da iş fikirlerinizi hayata  
geçirmek için sizlere destek olmaktadır. Bremen-
invest, yeni yatırımları çekebilen, mevcut sanayi  
ve iş dünyasını cesaretlendiren ve yeni yerli ve 
uluslararası ticareti geliştiren Almanya’nın Bremen 
Eyaletine bağlı önde gelen bir kuruluşudur. 

•  Bölge şartları, kanun ve vergi meseleleri,  
finans ve destek programlarına ilişkin bilgiler

•  İş kurma üzerine tavsiyeler
•  Göçmenlik muameleleri ile ilgili destekler
•  Yerel yönetimlere, ticaret odalarına, bankalara, vergi 

müşavirlerine ve diğer önemli irtibatlara ulaşım
• Bölgeler veya ticari mülkiyetlere dair araştırma
•  Çözüm ortaklarına erişim
• Yatırım projeleriniz için profesyonel yardım
•  Tamamlayıcı hizmet – ihtiyaçlarınıza uygun

İşinizi kolayca hayata geçirin 

DÜNYA TICARET MERKEZI BREMEN

Kolay ve basit bir şekilde işinizi kurmak mı istiy-
orsunuz? O zaman Dünya Ticaret Merkezi Bremen 
ilk tercihiniz olmalıdır. Yönetimi Bremeninvest 
tarafından yapılan Dünya Ticaret Merkezi, sizlere 
modern ve tam donanımlı ofisleri en güzel mevkiide 
sunmaktadır.
Enternasyonal Havaalanına sadece 3 ve şehir merke-
zine 10 dakikalık bir mesafededir. Dünya Ticaret 
Merkezi uluslararası firmaların ilk adresidir.

• İlgi çekici ve farklı büyüklükteki ofisler
• Mobilyalı ve mobilyasız ofisler
•  Servis birimlerimiz tarafından müşterilerimize  

yüksek kalitede hizmet 
• Modern altyapı
•  Dünya Ticaret Merkezi bünyesinde yer alan  

firmalar ile havaalanı çevresinde bulunan yenilikçi 
iş dünyasına yakınlık. 

Bremen

Izmir
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