
 
 

 

 
 

 

 

 

DODAVATELSKÉ FÓRUM PRO 

TURECKOU SPOLEČNOST 

TÜPRAŞ  
Datum bude upřesněno, předpoklad 2. KV 2018 

IZMIT, TURECKO 

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL 

 

Zahraniční kancelář CzechTrade Istanbul ve spolupráci se společností V4 

Group hodlá pro české společnosti uspořádat dodavatelské fórum pro 

tureckou petrochemickou společnost Tüpraş, která je největším průmyslovým 

podnikem Turecka vůbec. Cílem akce je prezentovat české společnosti 

zodpovědných nákupčích dané společnosti za účelem jejich zapsání na 

oficiální dodavatelskou listinu. 

Poptávané služby a výrobky jsou uvedeny níže.  
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KRÁTCE O SPOLEČNOSTI TÜPRAŞ 

 Tüpraş, jediný turecký zpracovatel ropy, vlastní 4 rafinerie, které se nacházejí ve 

městech Izmit, Izmir, Kırıkkale a Batman. Celková roční kapacita zpracování ropy 

těchto rafinerií činí 28,1 milionu tun. Tüpraş je největším průmyslovým podnikem v 

Turecku a sedmou největší rafinérskou společností v Evropě. 

 Tüpraş provozuje čtyři ropné rafinérie, z nichž tři zpracovávají dovážené suroviny.  

 

Základní charakteristiky Batman Izmir Izmit Kırıkkale 

Rok zprovoznění 1955 1972 1961 1986 

Produkční kapacita (mil. tun/rok) 1.1 11.0 11.0 5.0 

Skladová kapacita (mil. tun) 0.253 2.51 3.03 1.41 

Počet zaměstnanců 463 1,353 1,923 865 

 

 Společnost Tüpraş vlastní také většinový podíl (79,98%) v námořní společnosti 

DİTAŞ a od roku 2006 je rovněž minoritním vlastníkem sítě čerpacích stanic Opet. 

 

Významná ocenění 

 Dlouhodobě 1. místo v TOP 500 tureckých společností 

 Největší turecký exportér za rok 2014 

 1. místo v energetické účinnosti v průmyslu za rok 2016 

 Účast mezi TOP 30 tureckých společností v počtu podání patentových přihlášek 

 

Prezentační video společnosti: 

https://www.tupras.com.tr/en/corporate-introduction-film  

 

 

 

 

https://www.tupras.com.tr/en/corporate-introduction-film
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TURECKÝ PARTNER HLEDÁ ČESKÉ VÝROBCE A DODAVATELE 

SLUŽEB V NÁSLEDUJÍCH KATEGORIÍCH 

1. Pipes 

2. Tubes 

3. Valves and valve spares 

4. Boilers and heaters 

5. Diesel and gasoline engines 

6. Pumps and spares 

7. Instrument materials 

8. Compressors 

9. Mechanical seal, oil seal and o - rings 

10. Turbines 

11. Electrical equipment* 

12. Electricity materials* 

13. Electronic devices* 

14. Heating, cooling and ventilation tools 

15. Industrial oils 

16. Chemical and industrial gases 

17. Filters* 

18. Welding materials* 

19. Oil heating, cooling condenser equipment 

20. Compressors and turbine rotors 

21. Engineering services 

22. Consulting services* 

23. Catalyst handling* 

Kategorie s * jsou upřesněny v PDF a dostupné na tomto odkaze: 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/dodavatelske-forum-pro-tureckou-

spolecnost-tupras  

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/dodavatelske-forum-pro-tureckou-spolecnost-tupras
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/dodavatelske-forum-pro-tureckou-spolecnost-tupras
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete: 

 Produktovou kategorii, do které se hlásíte (např. 1 – pipes) 

 Vaši stručnou firemní prezentaci 

 Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby, se kterou budeme dále komunikovat 

 

Vyplněný profil zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu: bohuslav.kveton@czechtrade.cz 

a v kopii na istanbul@czechtrade.cz 

Vaše firemní údaje budou předány zodpovědným nákupčím ve společnosti Tüpraş k 

ohodnocení. Vzhledem k doplňujícím dotazům jednolitých oddělení se u vybraných českých 

dodavatelů předpokládá cesta do sídla této společnosti (Izmit, Turecko), která je předběžně 

plánována na 2 KV 2018.  

 

Vybrané účastníky budeme informovat s dostatečným předstihem.  

 

VAŠE INVESTICE 

Účast na akci bude pro vybrané firmy zpoplatněna manipulačním poplatkem, který bude 

sloužit na pokrytí výdajů spojených se zajištěním této cesty (přeprava pronajatým minibusem 

Istanbul-Izmit, občerstvení).   

 

Jedná se o částku: 

 

Pro jednoho zástupce české společnosti: 5.000,- + DPH   

Pro dva zástupce české společnosti: 7.000,- + DPH   

 

Poplatek se týká pouze firem, o které Tüpraş projeví zájem a vyjedou tak do Turecka. 

 

 


