
Ekonomi hizmet Merkezi 

Bizi nerede bulabilirsiniz: 

Unternehmensservıce Bremen (Şirket servisi Bremen), 
Hinter dem Schütting 8 
28195 Bremen

Telefon: 0421-163 399 475 
Faks: 0421-163 399 479 
e-mail: office@ea.bremen.de 
İnternet: www.ea.bremen.de 

Bremen Eyaletinin “üniter muhatabınız”, Bremen Ticaret
Odası, Bremen Zanaatkârlar Odası, RKW Bremen GmbH ve
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH çalışanları ile
birlikte her zaman hizmetinizdedir. 

Unternehmensservıce Bremen (Şirket servisi Bremen),
 ticari projeniz ile ilgili olan tüm sorularda uzman destek
ve refakat bulabilirsiniz. 

Bize başvurun! Size yardımcı olmaktan mutlu oluruz! 

Yönetimde size yol gösterecek uzman rehber 

Ticarete atılmak için bir projeniz var ama bunun için
hangi ruhsatların, başvuruların veya devlet dairelerin-
den alınacak resmi belgelerin gerekli olduğunu bil-
miyor musunuz? İşe çabuk başlayabilmeniz için üniter
muhatabınız gerekli adımları aracı olarak üstlenir.
Devlet daireleri ile olan süreçlerin merkezi olarak tek
elden halledilmesine olanak tanır ve işlemlerin durumu
hakkında bilgi verebilir. 

Tarafsız ve güvenilir 

Üniter muhatabınız, devlet tarafından denetlenir ve
sorumluluğundadır. Güvenilir bilgiler sunar ve devlet
daireleri ile olan işlemleri profesyonelce yerine getirir. 
Üniter muhatabınızın hizmetlerinden yararlanmak,
sizin isteğinize bağlıdır. 

Kolay ulaşılabilir 

Üniter muhatabınız size memnuniyetle yardımcı olur. 

Kişisel olarak Pazartesiden Perşembeye kadar saat 
8 –17 Cuma saat 8 –16 arası ve internette 24 saat! 

İyi düzenlenmiş bilgiler ve tüm formalitelerinizin elek-
tronik ortamda halledilmesi hizmetini sunuyoruz. 

Kathrin Kampe Agnes Knelangen
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Bremen Eyaletinde bütün şirketlere destek verir, 

Faaliyetlerinize başlayabilmek ve  gerçekleştire -
bilmek için gerekli olan şartlar hakkında bilgi ve
 formlar sunar, 

yetkili daireler, makamlar ve destek veren birlik ve
organizasyonların iletişim bilgilerini sunar, 

şirket kurma, yerleşim alanları, gayri menkuller ve
teşvikler hakkında sorularınız olduğunda, sizi
 bünyemizde bulunan konunun uzmanlarına ve ağ
partnerlerine yönlendirir. 

Bremen’de bulunan, üniter muhatabınız hakkında 
bilgileri internette 

www.ea.bremen.de 

adresinde bulabilirsiniz. 

Federal Almanya çapında üniter muhatabınızı 

www.einheitlicher-ansprechpartner-deutschland.de 

www.dienstleisten-leicht-gemacht.de adreslerinde 
bulabilirsiniz. 

Avrupa’da diğer ülkelerde bulunan üniter muhatabınızı
AB komisyonunun merkezi portalı 

www.eu-go.eu üzerinden bulabilirsiniz 

ve ağ partnerleri ile buluşmada, 

şirketiniz için her aşamada 

yardımcı olmaktadır. 

Sizi desteklemek için 2010 yılının

başından beri Avrupa çapında 

“üniter muhataplarınız” vardır. 
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Üniter muhatabınız: 

Devlet daireleri 
ile olan ilişkilerde 


