
ADİGEY CUMHURİYETİ 

İHRACAT ÜRÜNLERI



EXPORT PRODUCTS 

OF THE REPUBLIC OF ADYGEA



Saygıdeğer Yatırımcılar,

Tüm Rusya genelinde olduğu gibi Adıgey Cumhuriyeti'nde de ihracat faaliyetleri, 

devletin kısa vadeli ekonomik strateji planlarının en önemli parçalarından biri olarak 

değerlendirilmektedir. 

İçinde bulunduğumuz bu günlerde, Adigey'de konuyla ilgili bir çok federal ve 

bölgesel projeye start verilmiştir. Bu projeler çerçevesinde ihracat programlarını 

destekleyici gerekli alt yapının oluşturulması planlanmaktadır. Bunlar arasında en 

önemlileri bir ihracat destek merkezi ve yabancı yatırımcılarla ve ticari partnerlerle 

olan ilişkileri daha ileriye taşımayı amaçlayan bilgi-iletişim kaynaklarının kurulması yer 

almaktadır. 

Bu bağlamda, ticari ve iktisadi alanlarda uzun vadeli karşılıklı yarar esasına dayalı 

iş ilişkileri kurmak bizler için çok önemlidir. 

Adıgey Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren şirketler ile kuracağınız ekonomik 

işbirlikleri sayesinde, kendi alanlarınızda yeni fırsatlar yakalayacağınıza eminiz. 

Adigey Cumhuriyeti Başkanı                                                       M.K. Kumpilov



Ürün adı
Redüktör, motor-redüktör, transmisyon, endüstriyel 
manipulatör ve muf.

Ürün tanımlaması Sanayi ve seri üretim redütör ve muf yelpazesi. 

Üreticinin iletişim 
bilgileri

“Zarem” AŞ. 
Posta kodu- 385000, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykop, Şovgenova Caddesi, no 362.
Tel: +7 (8772) 54-55-23
Fax:+7 (8772) 57-09-56
Site: www.zarem.ru

Nakliye şartları Herhangi bir koşul yoktur. 

“Zarem” AŞ



Ürün adı Hidrolik Manipülatör ve yükleme aparatları

Ürün tanımlaması

Hidrolik manipülatörler şu farklı aparatlarla donatılır: 
çengelli kavrama aparatı, tomruk yükleme aparatı, 
hurda kavrama aparatı, sap saman yükleme aparatı, 
kum-toprak yükleme aparatı, paketlenmiş paletli ürünleri 
kavrama aparatı, hidro sondaj makinası, bidon yükleme 
aparatı, bordür taşı yükleme aparatı, beton kırma aparatları. 

Üreticinin iletişim 
bilgileri

“Maykopskiy Maşinostroitelnıy Zavod” 
(Maykop Makina Fabrakası) Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385000, Adıgey Cumhuriyeti, Maykop, 
Puşkina caddesi, no 175.
Tel: +7 (8772)52-41-17   Site: maykop-mmz.com
e-mail: info@maykop-mmz.com 

Herhangi bir koşul yoktur.

“Maykopskiy Maşinostroitelnıy Zavod”“Maykopskiy Maşinostroitelnıy Zavod”“Maykopskiy Maşinostroitelnıy Zavod”

Üreticinin fabrika çıkış fiyatı 950 bin rubleden başlayan fiyatlarla.

Nakliye şartları



Ürün adý Polietilen ve polipropilen borular.

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Yujgazstroy” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385000, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykop, Privokzalnaya caddesi, no 106A.
Tel:+7 (8772) 52 17 67
Site: www.yggazstroy.ru 

Nakliye şartları Herhangi bir koşul yoktur

“Yujgazstroy”“Yujgazstroy”“Yujgazstroy”

Çok çeşitli ürün yelpazesi, boru çeşitleri.



Ürün adı 1. Yakıt briket
2.D öşeme parke

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Eko-Parket” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385001, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykop, Promışlennaya caddesi, no 8.
Tel: +7 (8772)52-22-88
Site: http://marka-parket.ru
e-mail: parket.maykop@gmail.com

Otoyol araçları

“Eko-Parket”“Eko-Parket”“Eko-Parket”

1.Yakıt briketler şu şekilde üretilir: sert cins ağaç 
talaşlarının yapıştırıcı ve kimyasal maddeler 
kullanılmadan yüksek basınçlı ısı altında briket 
şeklinde preslenmiş  hali. Ürünlerin ısınma amaçlı 
kullanılır.
2.Döşemelik parkelerin yapısı: Üzeri parke yağı veya 
parke cilasıyla kaplı, birbirlerine sağlamca 
birleştirilmiş 3 katlı ahşap.

Nakliye şartları



Ürün adı Mukavva karton, oluklu kağıt, oluklu ambalaj kartonu.

Ürün tanımlaması

Dört kapaklı oluklu mukavva kutu, 3 veya 5 katlı oluklu 
kartondan yapılma komplike açık kutu, beyaz veya 
kahverengi koli koruma kağıdı, 3 veya 5 katlı farklı 
oluklu kağıttan yapılma oluklu karton. 

Üreticinin iletişim bilgleri

“Kartontara” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385012, Adıgey Cumhuriyeti, Maykop. 
Tel: +7 (8772) 54-84-55
Site: www.kartontara.com
e-mail: maykop@kartontara.com

Nakliye şartları Otoyol ve demiryolu taşıtları, konteyner.

“Kartontara”“Kartontara”“Kartontara”



Ürün adı

Montaj için kullanılar karışımlar, sıva, saten alçı, 
yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılan şap karışımları, 
fayans yapıştırıcıları, alçı, alçıpan çeşitleri,  
alçı bazlı iç mekan blokları.

Ürün tanımlaması

Alçı bazlı, hafif dolgulu, mineral ve kimyasal katkılı 
inşaat karışımları. 
Binaların iç ve dış yüzeylerinde manuel olarak 
uygulamak üzere ve yüksek teknolojiyle üretim. 

Üreticinin iletişim bilgileri

“Volma” Litd Şirketi.
Posta kodu- 385750
Adıgey Cumhuriyeti, Maykopskiy ilçesi, 
Kamenomostskiy köyü, K.Marks caddesi, no 66.
Tel- +7(87777) 2-93-23
Web site: www.volma.ru
e-mail: officeuk@volma.ru

Nakliye şartları
Bütün kapalı, temiz ve kuru araçlarla 
nakiyesi mümkündür. 

“Volma”“Volma”“Volma”



Ürün adý Ev kimyasalları

Ürün tanımlaması

Geniş yelpazeli ev kimyasal detarjan ürünleri: 
mutfak, çamaşır, banyo, tuvalet, boru ve gider 
temizliği. Aynı zamanda 125 kalem parfüm 
ve kozmetik ürünü. 

Üreticinin iletişim bilgileri

“Dombıthim” Litd Şirketi.
Posta kodu- 385140, Adıgey Cumhuriyeti, 
Tahtamukay ilçesi, Yablanovkiy köyü, 
Lenina caddesi, no 39A.
Tel:+7 (861) 200-14-95, +7(861) 200-14-92.
Müşteri temsilcisi numarası: +7(918) 433 6172
e-mail: ved@dbxim.ru, info@dbxim.ru
web site: dbxim.ru

Nakliye şartları Herhangi bir koşul yoktur. 

“Dombıthim”“Dombıthim”“Dombıthim”



Ürün adı Uçucu yağlar

Ürün tanımlaması Uçucu yağlar, hydrolat, suda eriyen özler.

Üreticinin iletişim bilgileri

“Viola TK” Litd Şirketi.
Tel: +7 (8772) 56-86-96
+7 (8772) 51-65-75
+7(928) 215-02-47
e-mail- info@viola-tc.com
Rusya Federasyonu, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykop, Zapadnıy köyü, Yubileynaya caddesi, 
no 4 . posta kodu - 385009

“Viola TK”“Viola TK”“Viola TK”

Üreticinin fabrika 
çıkış fiyatı

Anlaşmalı



Ürün adı Boya, yağlı boya ve vernik. 

Ürün tanımlaması
Astar boya, dış cephe boyaları, dekoratif boya 
çeşitleri, sentetik bazlı yağlıboya ve vernikler, 
sıvı astar, kaba alçı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Berger Paints Oversis Limited” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385132, Adıgey Cumhuriyeti, 
Tahtamukay ilçesi, Enem köyü, 
Perova caddesi, no- 36/1
Tel: +7(901) 002 46 42
e-mail : berger01@mail.ru
www.bergerpaints.com 

Nakliye şartları Herhangi bir koşul yoktur.

“Berger Paints Oversis Limited”“Berger Paints Oversis Limited”“Berger Paints Oversis Limited”



“Naş Produkt”“Naş Produkt”“Naş Produkt”

Ürün adı

Ürün tanımlaması

Üreticinin iletişim bilgileri

“Haş Produkt” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385600, Adıgey Cumhuriyeti, 
Giaginskiy ilçesi, Stepnaya caddesi, no 7.
Tel- +7 (87779) 3-04-90
e-mail info@gkregion.com
www.gkregion.com

Nakliye şartları Tüm araçlarla nakliye edilebilir.

Rafine edilmiş kokusuz yüksek kalite ayçiçek yağı 
pet şişelerde ambalajlanmıştır.

Rafine edilmiş kokusuz yüksek kalite ayçiçek yağı



“Mamruko”“Mamruko”“Mamruko”

Ürün adı

Rafine edilmiş kokusuz ayçiçeği yağı “Premium”, 
rafine edilmemiş ayçiçek yağı “Pervıy sort” 
(birinci sınıf), rafine edilmiş kokusuz mısırözü yağı, 
rafine edilmemiş yüksek kalite soğuk sıkım zeytin yağı.

Ürün tanımlaması

Üreticinin iletişim bilgileri

“Mamruko” Litd. Şirketi.
Posta kodu- 385421, Rusya Federasyonu, Adıgey 
Cumhuriyeti, Koşhable ilçesi, Yegeruhay köyü, 
Şkolnaya caddesi, no 73. 
Tel- fax: +7(87770) 9-29-32
e-mail: OOOMamruko@yandex.ru

Nakliye şartları Tüm taşıt türleri

Ambalaj çeşidi- plastik şişe ve cam şişe. Ürünler 
beslenmede direk olarak kullanılabilir; çocuk ve 
diyetik gıda üretiminde ek gıda olarak kullanılabilir. 



Tarım-üretim kooperatifi HatukayskiyTarım-üretim kooperatifi HatukayskiyTarım-üretim kooperatifi Hatukayskiy

Ürün adı

Ürün tanımlaması

Üreticinin iletişim bilgileri

Tarım-üretim kooperatifi Hatukayskiy.
Posta kodu 385321, Adıgey Cumhuriyeti, 
Krasnogavardeyskiy ilçesi, Hatukay köyü, 
Mira caddesi, no 37.
Tel: +7(918) 4912005
e-mail: spk.hatukayyskiyy@gmail.com

Nakliye şartları Tüm araçlarla nakliye edilebilir.

“Rapan”, “Baldo”, “Osmancık”, “Yatkın”, “Luna” cinsleri, 
Yüksek derecede B3 vitamini içerir.

Sert buğday, “Polba” cinsi, orta büyüklükte (5-6 mm) 
işlem görmemiş pirinç-çeltik.



Ürün adı Pirinç “İşlenmiş pirinç”

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Krasnodarzernoprodukt” Litd. Şirketi.
Posta kodu- 385200, Rusya Federasyonu, 
Adıgey Cumhuriyeti, Adıgeysk, Çuyako caddesi, no 24.
Tel: +7 (861)204-02-73
Site: www.kzpgroup.ru

Nakliye koşulları Tüm taşıt türleri.

“Krasnodarzernoprodukt”“Krasnodarzernoprodukt”“Krasnodarzernoprodukt”

İşlenmiş pirinç (1., 2.,3. Sınıf ve kırık pirinç)
İşlenmiş yağlı pirinç (üst sınıf ve 1. sınıf)



Ürün adı

1. Adıge tuzu:”Bjeduğ”, “Abadzeh”, “Şapsığ”, “Ulyap”.
2.A cıka “Ulyap”
3.Ç ay “Kalmık çayı”
4.T ahıl karışımı “Aşray”
5.S os ve yemek soslarının yapımında kullanılan kuru 
baharat karışımı “Şips”; krep ve hamurişleri için 
kullanlar kuru karışım “Şalyam”; lapa kullanımı 
için kullanılan karışım “Paste”, “Mamalığa” ve “Kurbe”.

Ürün tanımlaması

1,2.  Baharat, çeşni ve tuz karışımı.
3. Labada (efelek) otu kurusu.
4. Tahıl karışımı ve baharatlar.
5. Mısır unu ve mısır tahılı, baharat karışımı. 

Üreticinin iletişim bilgileri

İş adamı Huajev A.Z.
Posta kodu- 385326, Adıgey Cumhuriyeti, 
Krasnogvardeyskiy ilçesi, Ulyap köyü, 
Şoseynaya cad. No-9.
Tel: +7 (988) 478 76 17, +7(918) 420 30 84, 
+7 (918) 120 27 27
Fax: +7 (87778) 5-71-94
e-mail: zabinas@mail.ru
skype: zabinassalt

Nakliye koşulları Tüm araçlarda nakliye edilebilir. 

Adige tuzuAdige tuzuAdige tuzu



“Tambovskiy”“Tambovskiy”“Tambovskiy”

Ürün adı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Tambovskiy” Litd. Şirketi.
Posta kodu- 385638, Rusya Federasyonu, Adigey 
Cumhuriyeti, Giaginsk ilçesi, Tambovskiy köyü, 
Molodyojnaya caddesi, n0 19.
Tel: +7 (800)250-12-92
e-mail market@tmbsir.ru, info@tmbsir.ru

Nakliye şartları Kapalı buzdolabı özelliğine sahip nakil araçları

Adıge peyniri, suluguni peyniri, salamura peynir Çeçil.

Tam yağlı sütten, katkı maddesi, sentetik yan ürünler 
eklenmeden üretilen yumuşak çeşit peynirler.

Ürün tanımlaması



“Molzavod Novıy”“Molzavod Novıy”“Molzavod Novıy”

Ürün adı

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

“Molzavod Novıy” Litd. Şirketi.
Posta kodu- 385633, Adıgey Cumhuriyeti, 
Giaginsk İlçesi, Novıy köyü, Vesyolaya caddesi, no 1/A
e-mail: nov7777777@mail.ru
tel: +7 (918) 666 61 77 

Nakliye şartları Kapalı buzdolabı özelliğine sahip nakil araçları

Maya ve faydalı bakteriler tarafından fermente edilerek 
doğal sütten elde edilen besin maddeleri.

“Novıy” peynir çeşitleri : “Suluguni”, “Suluguni füme”, 
“Niti” (saç peyniri), “Niti füme”, “Niti narezka füme” 
(kesilmiş füme saç), “Kasa Pletyonnaya Mini” (Örgü füme 
mini), “Balıkovıy”, “Balıkovıy füme”, “Balıkovıy narezka 
füme”, “Çeçil”, “Çeçil füme”, “Assorti füme”.
Salamura peynir “Brınza”.
Kuru peynir “Baçonok”, “Baçonok füme”, “Hvorost”, 
“Hvorost füme”.
Yumuşak peynir “Mozarella”.
Tatlı tereyağ “Traditsionnoe” ve “Krestyanskoe”. 



Ürün adı İçecekler, meyve suları ve meyve püreleri

Ürün tanımlaması
Meyve suyu içeren içecekler, meyve suları 
ve meyve püreleri
Ambalajlama şekli- Tetra-pak, cam kavanoz, şişe

Üreticinin iletişim bilgileri

“Kompleks-Agro”Limt. Şirketi. Rusya Federasyonu, 
posta kodu 385001, Adıgey Cumhuriyeti, Maykop, 
Privokzalnaya caddesi, no 108
e-mail- job@com-agro.ru
http://com-agroçru
telefon, fax :+7(8772)52-55-90

Nakliye şartları Bütün kapalı araçlarda nakliye edilebilir.

“Kompleks-Agro”“Kompleks-Agro”“Kompleks-Agro”



“Ekspress-Kuban” “Ekspress-Kuban” “Ekspress-Kuban” 

Ürün adı

Ürün tanımlaması

Üreticinin iletişim bilgileri

“Ekspress-Kuban” Litd. Şirketi.
Posta kodu-385110, Adıgey Cumhuriyeti, 
Tahtamukay ilçesi, Prikubanskiy bölgesi, Promzona 
caddesi, no 6.
Tel: +7 (861) 299-66-66
e-mail: info@ekspress-kuban.ru
www.ekspress-kuban.ru

Nakliye şartları İncoterms 2010 koşulları esas alınır.

3 yaşından itibaren çocukların tüketimine uygun 
meyva suyu ve nektarlar tetra-pak kutularda ve 
farklı boyutlarda cam şişelerde sunulur. Meyva 
suyu ihtiva eden içecekler tetra-pak ambalajlarda, 
cam ve pet şişelerde ambalajlanır. 

Nektar, meyva suyu, okul öncesi ve okul çağında 
çocuklar için üretilen çocuk besin maddeleri, 
meyva suyu içeren içecekler.



Limonata fabrikası “Maykopskaya”Limonata fabrikası “Maykopskaya”Limonata fabrikası “Maykopskaya”

Ürün adı Alkolsüz içecekler, maden suları ve içme suyu.

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

Limonata fabrikası “Maykopskaya” limt. Şirketi.
Posta kodu- 385006, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykop, Promışlennaya caddesi, no 28. 
Tel: +7 (8772) 57-69-96
e-mail: market@inf-maikop.ru
site: www.lfmmaikop.ru

Nakliye şartları Tüm taşıt türleri

Maden suyu “Maykop şifalı sofra suyu” iyot ve florin içerir. 
“Ranova” şekerli içecekleri.
“Oşten” içme suyu- erimiş kaynak suyu. 



Maykop Bira FabrikasıMaykop Bira FabrikasıMaykop Bira Fabrikası

Ürün adı

Ürün tanımı

Üreticinin iletişim bilgileri

“MPK” Litd. Şirketi. Maykop Bira Fabrikası.
Posta kodu- 385000, Rusya Federasyonu, Adıgey 
Cumhuriyeti, Maykop, Gogol caddesi, no 2.
Tel: +7(8772) 57-04-95, 52-69-69, 52-70-00
e-mail: maykopbeer@yandex.ru, www.maykopbeer.ru

Nakliye şartları

Ürünlerimiz +2  C ve +20 C arasında sıcaklıkta ve en 
fazla %85 nem oranında saklanmalıdır. Direk güneş ışıklarına 
maruz bırakmayınız.
Tüketim süresi: gazsız içecekler için 90 gün, gazlı içecekler 
için 180 gündür.  

1.Bira çeşitleri:  “Maykopskoye Dobroe” dark, “Nemetskoye” 
filtre açık renk (filtresiz), pastörize (pastörize edilmemiş), 
“Maykopskoe Çestnoe” açık renk, “Maykopskoye Jiguli” açık 
renk, “Maykopskoye Bodroye” açık renk filtre. 
2.Gazlı alkolsüz içecekler: “Maykopskaya armut aromalı”, 
“Maykopskiy limonata”, “Maykopskiy Tarhun”.
3.İçme kaynak suyu “Aqua Fişt”.
4.Kvas “Maykopskiy Çestnıy”. 

1.Klasik bira çeşitleri için ambalaj- cam şişe (0,5 l), fıçı (50 l), 
plastik şişe (1,45 l).
2.Ambalaj – cam şişe (0,5 l), pet şişe (1,45l).
3.Ambalaj- pet şişe (0.45 l, 1,45l). Direk kullanıma veya 
yemek veya benzerlerine katılmak suretiyle kullanıma 
uygundur.
4.Ambalaj- pet şişe (0.45 l, 1,45l).



Ürün adı Sek, yarı-tatlı ve tatlı şarap çeşitleri.

Ürün tanımlaması

Şarap çeşitleri:
Kırmızı sek “Çetuk”,
Beyaz yarı-tatlı “Rkatsiteli”,
Kırmızı yarı-tatlı “Pşiş”,
Kırmızı yarı-tatlı “Tsitsa”,
Kızmızı yarı-tatlı “Şuşuk”
Kırmızı tatlı “Kagor”
Beyaz şarap “Lambrusco bianco”.

Üreticinin iletişim bilgileri

“Vagrus” Limt. Şirketi.
Posta kodu 385745, Adıgey Cumhuriyeti, 
Maykopskiy ilçesi, Pobeda köyü, 
Tenistaya caddesi, no 1.
e-mail: zavod01@vargus.ru

Nakliye şartları Tüm araçlarla nakliye edilebilir.

“Vagrus”“Vagrus”“Vagrus”



Ürün adı

Sofralık şaraplar (beyaz sek “Şardone”, kırmızı sek 
“Kaberne”, beyaz yarı-tatlı “Şardone”, beyaz yarı-tatlı 
“Muskatnoe”, kırmızı yarı-tatlı “İzabella”, kırmızı yarı-tatlı 
“Kaberne”, kırmızı yarı-tatlı “Merno”). 
Ambalaj tanımalaması- tetra-pak veya bag-in-box.

Ürün tanımlaması
- alkol oranı %10 -12
- meyve 
- şarabın cinsine uygun tat 

Üreticinin iletişim bilgileri

“Torgovıy Dom-Viktoriya” Limt. Şirketi.
Posta kodu- 385006, Adıgey Cumhuriyeti, Maykop, 
Promışlennaya caddesi, no - 56/B
Tel: +7(8772)56-90-05
Fax: +7 (8772)56-90-05
Web site: www.tdviktoria.ru 
e-mail: mail@tdviktoria.ru

Nakliye şartları Bütün kapalı araçlarda nakledilebilir.

“Torgovıy Dom-Viktoriya”“Torgovıy Dom-Viktoriya”“Torgovıy Dom-Viktoriya”



Ürün adı Taze elma (direk olarak beslenmede kullanılmak amaçlı).

Ürün tanımlaması
1. Kalite : golden delicious, gala, Granny Smith, red 
delicious, jonagold, jonaprince, mestar, idared. 
Ürünler 12 kiloluk oluklu kolilerde paketlenmiştir.

Üreticinin iletişim bilgileri

«Agro-Center» Litd. Şti. Posta kodu: 385638, 
Adigey Cumhuriyeti, Giaginskiy ilçesi, 
Dneprovskiy köyü, Krestyanskaya caddesi, no:48. 
telefon, fax :+7(8772)52-22-27 
                    +7 (962) 764-94-94 
e-mail: sergievskoe@mail.ru 
web site: http//agrocentr.org

Nakliye şartları Bütün araçlarda nakliye edilebilir.

“Agro-Center”“Agro-Center”“Agro-Center”



Ürün adı Yumuşak, yarı sert ve eritilmiş peynir çeşitleri.

Ürün tanımlaması

«Adigeyskiy» yumuşak peyniri, 300 gr. 
«Suluguni» yarı sert peyniri, 350 gr. 
«Kosiçka» yarı sert füme örgü peyniri 100 gr. 
«Ohotniçiy» yarı sert füme peyniri 80 gr. 
«Çeçil» yarı sert peynir 170 gr. 
«Çeçil» yarı sert füme peynir 160 gr. Tereyağ.

Üreticinin iletişim bilgileri

«Giaginskiy» Anonim Sirketi. Süt Ürünleri Fabrikası. 
Posta kodu: 385600 Rusya, Adigey Cumhuriyeti, 
Giaginskiy İlçesi, Giaginskiy kasabası, 
Lenin caddesi, no: 142. 
Tel: +7 (8777) 00-70-13 
Satış müdürü iletişim: +7 (961) 8536060 
e-mail: marketing@gmz.su web: 
www.gmz.su 
İnstagram: @mzgiaginsky

Nakliye şartları O C̊ ve 6 C̊ arası ısıda nakledilebilir.

“Giaginskiy” Anonim Sirketi“Giaginskiy” Anonim Sirketi“Giaginskiy” Anonim Sirketi



Ürün adı Tahıl, bakliyat ve yağ elde edilen kültürler.

Ürün tanımlaması
- Sonbahar ekimi buğdayı 
- Mısır 
- Ayçiçeği

Üreticinin iletişim bilgileri

«Zarya» Litd. Şti. 
Posta kodu: 385445 Adigey Cumhuriyeti, 
Şovgenovşkiy ilçesi, Zarevo köyü, 
Proletarskaya caddesi, no:6. 
Tel-fax: +7 (8777) 39-41-41 
e-mail: zarya-murat@yandex.ru

Nakliye şartları Tahıl taşımaya uygun araçlar.

“Zarya”“Zarya”“Zarya”



Ürün adı Paketlenmiş kuru meyve

Ürün tanımlaması

Doğal kuru meyve çeşitleri: 
- Elma 
- Armut 
- Erik

Üreticinin iletişim bilgileri

Tarım ve çiftçilik alanında faaliyet gösteren iş adamı 
Sviridov A.M. Posta kodu: 385600 Adigey Cumhuriyeti, 
Maykopskiy İlçesi, Abadzehskaya kasabası, 
Yubileynaya caddesi, no:11. 
Tel: +7 (915) 2775390 
Fax: +7 (996) 2483154

Nakliye şartları Bütün araçlarla nakledilebilir.

Kurutulmuş meyvelerKurutulmuş meyvelerKurutulmuş meyveler



Ürün adı Salamura peynir çeşitleri

Ürün tanımlaması

Beyaz peynir ve geleneksel peynir çeşitleri: Adige 
peyniri, suluguni, Çeçil-spagetti (klasik, füme, 
baharatlı), örgü peyniri, atıştırmalık peynir 
(klasik ve füme).

Üreticinin iletişim bilgileri

«Krasnogvardeyskiy» Litd Şti. Süt Ürünleri Fabrikası. 
Posta kodu: 385300 Rusya Federasyonu, Adigey 
Cumhuriyeti, Krasnogvardeyskiy İlçesi, 
Krasnogvardeyskiy köyü, Pervomayskaya 
caddesi, no:20 
Tel: +7 (87778) 5-24-20 
e-mail: mail@kmz01.com

Nakliye şartları
Bütün temiz, kuru ve kapalı taşıt araçlarıyla ve 
taşımacılık kurallarına ve belgelerine uygun 
dokümentasyon eşliğinde her türlü araçla nakledilebilir.

“Krasnogvardeyski”“Krasnogvardeyski”“Krasnogvardeyski”



Ürün adı
Çam fıstığı, fındık, keşyu, ceviz, badem, fındık 
kabuğu, kuru meyve çeşitleri, ceviz ve fındık fideleri.

Ürün tanımlaması

Çam fıstığı doğal, 100 gr. 
Kavrulmuş fındık, 100 gr. 
Tatlandılırılmış fındık ve üzüm kokteyli, 100 gr. 
Kavrulmuş keşyu 100 gr. Yaş ceviz 100 gr. 
Tatlandırılmış kavrulmuş badem 100gr. 
Çekirdeksiz kuru bütün erik 150 gr. 
Çekirdeksiz kuru bütün kaysı 150 gr. 
Çekirdeksiz kuru bütün üzüm 150 gr. 
Mango-şekerleme 150 gr. 
Çekirdekli kurutulmuş hurma 150 gr. 
Fındık fidesi (İtalyan cinsi) 
Fındık kabuğu

Üreticinin iletişim bilgileri

Posta kodu: 353823 Krasnodar Krayı, 
Krasnoarmeyskiy İlçesi, Maryanskaya köyü, 
Sabolya caddesi, no:1-2 
Tel: +7 (861) 277-31-78 
Fabrika Müdürü: Sovmiz Rustam 
e-mail. sovmiz@orekh.com

Nakliye şartları Bütün araçlarla nakledilebilir.

“Orehpromagro”“Orehpromagro”“Orehpromagro”



Ürün adı Tahıl (pirinç hariç), bakliyat ve yağ elde edilen kültürler.

Ürün tanımlaması

- sonbahar ekimi buğdayı 
- kolza (kanola) 
- mısır 
- arpa 
- yulaf 
- ayçiçeği

Üreticinin iletişim bilgileri

Posta kodu: 385452 Adigey Cumhuriyeti, 
Şovgenovskiy ilçesi, Svobodnıy Trud köyü, 
Şoseynaya caddesi, no: 1A
Tel: +7 (988) 475 49 48 
E-mail: sv-trud@yandex.ru

Nakliye şartları Yük araçlarıyla nakledilir.

“Premium-1”“Premium-1”“Premium-1”



Ürün adı Meyve suları, nektarlar, içecekler, sebze konserveleri

Ürün tanımlaması

Tetra-pak, camkavanoz,cam şişe şeklinde 
ambalajlarda muhafaza edilen meyve suyu çeşitleri. 
Konserve kutularında veya cam kavanozlarda 
muhafaza edilen sebze konsevrveleri.

Üreticinin iletişim bilgileri

«Korporatsiya Yujnıy Alyans» Litd. Şti. 
Posta kodu: 385635 Adigey Cumhuriyeti, 
Giaginskiy İlçesi, Dondukovskaya köyü, 
Plodoovoşnaya caddesi, no.1 
Tel: +7(87779) 9-32-75 
e-mail: sales@kubsok.ru

Nakliye şartları
Bütün temiz, kuru ve kapalı taşıt araçlarıyla ve 
taşımacılık kurallarına ve belgelerine uygun 
dokümentasyon eşliğinde her türlü araçla nakledilebilir.

“Korporatsiya Yujnıy Alyans”“Korporatsiya Yujnıy Alyans”“Korporatsiya Yujnıy Alyans”



Ürün adı Taze elma

Ürün tanımlaması

15-16 kilo taşımaya dayanıklı, oluklu, manav ve 
marketlerde sunuma hazır kolilerde ambalajlanmış 
elma. Ürünler direk olarak tüketime hazırdır ve 
aynı zamanda çocuk gıdası veya diyetik özel 
gıda üretiminede kullanılmya uygundur.

Üreticinin iletişim bilgileri

«Yumiks-Dolina Yablon» Litd. Şti. Adigey Cumhuriyeti, 
Maykopskiy İlçesi, Abadzehskaya kasabası, 
Plodovaya caddesi, no:1. 
Tel-fax: 8 (87777) 57307 
e-mail: 57307@mail.ru

Nakliye şartları Bütün araçlarla nakledilebilir.

“Yumiks-Dolina Yablon”“Yumiks-Dolina Yablon”“Yumiks-Dolina Yablon”
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