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HD Uluslararası Ticaret ve Ambalaj San. Ltd. Şti olarak firmamız 11 Ocak

1999 yılında kurulmuş; ambalaj,gıda,kozmetik,kimya,tekstil ve enerji

sektörlerinde hammadde ve ekipman tedariği sağlayarak satış-pazarlama

ve temsilcilik hizmeti sunmaktadır.

HD 2011 yılında Ortadoğu ve Körfez ükkelerinde daha aktif olmak için HD International 

Trade firmasını Birleşik Arap Emirliklerinde Ras Al Khamiah Serbest Ticaret Bölgesinde  

kurmuştur.

USD 8.5 Million / 2019 - USD 9.5 Million /2018

3 farklı sektörden elde edilen ciromuz.

ŞİRKET PROFİLİ



ŞİRKET PROFİLİ- HD ve JOKEY 

HD şirketimiz ve depomuz Jokey Plastik firmasının içinde yer 

almaktadır.

Jokey 1968 yılında Almanya merkezli dünya genelinde, 11 ülkede 15 
fabrikası olan 3.kuşak yönetiminde bir aile şirketidir. 2019 yılına 

ait cirosu toplamda EUR 492 Milyondur.

Ortadoğuda 7 yıl, başarılı tek yetkili acentalık ve ihracat 

operasyonu sonrasında HD 2007 yılında Jokey Plastik İstanbul 

fabrikasına ortak olmuştur.

Jokey dünyada plastik enjeksiyon alanında 150.000 ton PP 

hammadde kullanımı ile ambalaj üretimi yapan en büyük firmadır.

Jokey Türkiye’nin  %55’i ihracat olmak üzere 2018 yılına ait cirosu 

EUR 25.3 Milyondur. 



HD ŞİRKET PROFİLİ

• HD depomuz Jokey fabrikası bünyesindedir. 
Sözleşmeli müşterilerimize istenilen zamanlarda 
düzenli sevkiyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

• Ayrıca Gebze Performans depo ve Mersin 
Depo’dan bölgesel dağıtım yapmaktayız.



ÇALIŞTIĞIMIZ SEKTÖRLER

HD Uluslararsı 3 farklı sektörde varlık göstermektedir. Kozmetik ve Kişisel bakım sektörüne kimyasal hammadde ,ambalaj 

ve gıda sektörüne gıda konsantresi ve katkı malzemeleri  tedarik etmektedir. 

KİMYASAL HAMMADDELER GIDA KONSANTRESİ VE KATKI 

MALZEMELERİ AMBALAJ 

Boya pigmentleri, UV Filtreleri bitkisel 
ekstrakt ve yağlar,aktifler surfaktanlar

ve koruyucular, Vitamin, 
emülgatörler,soğuk proses 

waxlar,sentetik waxlar ve linear

polietilenler

Dondurulmuş meyve konsantreleri ve 

püreleri.Ayrıca bazı gıda katkı 

malzemeleri

Renkli Kozmetik ve Kişisel bakım ürünleri 

için kavanoz, pompa ve valfler, plastik ve 

termoform ambalajlar, Aliminyum aeresol 

kutular .



HD 2019 YILINDA  SEKTÖRLERE GÖRE SATIS YÜZDELERİ 

AMBALAJ 

KİMYASAL HAMMADDELER

GIDA KONSANTRESİ VE KATKI 

MALZEMELERİ



TEDARİKÇİLERİMİZ



TEDARİKÇİLERİMİZ



HAMMADDE VE AMBALAJ REFERANSLAR



HAMMADDE VE AMBALAJ REFERANSLAR



GIDA REFERANSLAR



NEDEN HD ?

 1999 yılından beri aile şirketi,

 Güçlü finansal yapımız

 Farklı sektörlerden gelen çapraz pazarlama kabiliyetimiz 

(kozmetik,gıda ve ambalaj)

 Alanında lider, yenilikçi tedarikçilerimize ve müşterilerimize hızlı ve 

şeffaf bilgi akışı

 Sürdürülebilir kalite ve hizmet

 Çözüm odaklı ve  müşteri memnuniyeti odaklı şirket ekibi  

 HD tüm müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini ivedi bir şekilde 

cevaplamaktadır. :

- Sektörde trend ürünleri raporunu yılda 

iki kez bildirilmesi

- Talebe istinaden Benchmarking

- Formülasyon desteği 

- Ürün numune ve prototip desteği vermektedir.



TEŞEKKÜRLER


