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sermaye koyacak ortak aranıyor
Satıcı Bilgisi
Ad:

necmi

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF936674

Proje Bilgileri
Başlık:
Şahıs / Şirket:
Ülke:
Şehir:
Proje Tanımı:

sermaye koyacak ortak aranıyor
Şahıs
Türkiye
İZMİR
KAMYON OTOBÜS TIR İŞ MAKİNALARI
YATLAR DA YÜKSEK PERFORMANS TORK
ARTIŞI YAKIT TASARRUFU %15 %30 ARASI
SAĞLAR SEVGİLİ ARKADAŞIM AMAÇIMIZ
TÜRKİYE İLK OLMAK 3 KALEM ÜRETİM İÇİN
benzeri olmaya dizel araclar 1: bormalibtenli yakıt
tasarruf sistemi buluşu ve patenti kendime ayit ve
aynı 2: Bormolibtenli yağ katkısı 3:radyatör katkısı
patenti alınmış TSE ve İSO Belgeleri alınacak
KOSGEB' e proje sunumu yapılacak seri üretim için
alt yapısı ve bayilikler hazırlanmakta olan bir proje
için yatırım yapacak dürüs ve samimi bir ortak
aranıyor detaylı bilgi için ararsanız güzel getirisi
olan bir oluşumdur saygılarla hayırlı günler
İRTİBAT: Cep:0507 619 77 49 Necmi 1: dizel
araclar için yakıt tasarruf ve ferformans artırıcı
buluşu bana ayit patenti alındı 2: bor molibtenli
motor yag katkısı türkiyede ilk olacak 3: radyatör
katkısı paslanmayı ve kireclenmeyi önleyici olarak
yaptım artık radyatörler ve bilok paslanmayacak tır
ilgilenirsen telini bekliyorum
Güçlü Yanlar: KAMYON OTOBÜS TIR İŞ MAKİNALARI
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Fırsatlar:
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olan bir oluşumdur saygılarla hayırlı günler
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yaptım artık radyatörler ve bilok paslanmayacak tır
ilgilenirsen telini bekliyorum
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araclar için yakıt tasarruf ve ferformans artırıcı
buluşu bana ayit patenti alındı 2: bor molibtenli
motor yag katkısı türkiyede ilk olacak 3: radyatör
katkısı paslanmayı ve kireclenmeyi önleyici olarak
yaptım artık radyatörler ve bilok paslanmayacak tır
ilgilenirsen telini bekliyorum
insanlar biraz olsun faydam olursa beni mutlu ediyor

İlan Verme
Sebebi:
Proje Sahipleri KAMYON OTOBÜS TIR İŞ MAKİNALARI
Hakkında:
YATLAR DA YÜKSEK PERFORMANS TORK
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Aranan Yatırım Eşit Ortaklık
Şekli:
Aranan Yatırım 300.00 TL
Tutarı:
Yıllık Ciro
1.,000.00 TL
Projeksiyonu:
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