OFERTY KOOPERACYJNE- Styczeń 2014
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej.
W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert oraz pozostałych
zagranicznych ofert współpracy prosimy o kontakt z:
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,
KONTAKT: een@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Branża spożywcza
Portugalski producent wysokiej jakości konserw z ryb, mięczaków poszukuje pośredników
handlowych.

Numer oferty

Lokalizacja firmy

BOPT20131229002
1 styczeń 2014

Portugalia

20121127077 BO
2 styczeń 2014

Portugalia

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji mrożonej, wstępnie przetworzonej mąki
kukurydzianej (polenta), poszukuje usług pośrednictwa na rynku (dystrybutorów).

BOES20131024003
3 styczeń 2014

Hiszpania

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji owoców i warzyw w puszkach (w szczególności
karczochy w puszkach) poszukuje agentów, przedstawicieli lub dystrybutorów.

BOUK20131122001
4 styczeń 2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma oferująca szereg oryginalnych marek alkoholi/likierów na bazie czekolady,
poszukuje partnerów/dystrybutorów chętnych włączyć się do wspólnego biznesu.

BO 20121003022

Litwa

Nowoczesna firma litewska specjalizująca się w produkcji mrożonego pieczywa i chłodnych

5 styczeń 2014
BOES20131119005
6 styczeń 2014

Hiszpania

20130305010 BO
7 styczeń 2014

Włochy

przekąsek poszukuje dystrybutorów.
Branża opakowania, papier
Hiszpański wiodący producent papierowych serwetek i obrusów oraz papieru kuchennego i
toaletowego w rolkach poszukuje dystrybutorów.
Firma z południa Włoch - drukarnia wydająca katalogi, ulotki, broszury, książki, przewodniki oraz
produkująca opakowania do wina, oliwy z oliwek, makaronu, ryb, perfum i innych kosmetyków
oraz drukująca etykiety do napojów poszukuje dystrybutorów i oferuje swoje podwykonawstwo.
Branża środowisko/energia/ochrona środowiska
Hiszpańska firma specjalizująca się w dziedzinie pomp wodnych opracowała układ zasilający
pompę wodną z baterii słonecznej. Firma poszukuje partnerów do dystrybucji i umowy
licencyjnej.

BOES20131108002
8 styczeń 2014

Hiszpania

BOSK20131105001
9 styczeń 2014

Słowacja

Certyfikowana słowacka firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości paneli
fotowoltaicznych, poszukuje wiarygodnych, międzynarodowych partnerów do współpracy na
zasadzie joint venture i franczyzy.

BONO20131107001
10 styczeń 2014

Norwegia

Norweska firma poszukuje partnerów do dystrybucji swoich urządzeń do wentylacji i odzysku
ciepła przeznaczonych w szczególności dla zimnych klimatów.

Wielka Brytania

Branża edukacja
Wydawnictwo z Cambridge w Wielkiej Brytanii, poszukuje dystrybutorów i wydawców z całej
Europy do nowej i innowacyjnej serii książek w formie gry przygodowej.

BOUK20131128003
12 styczeń 2014

Wielka Brytania

Branża sprzęt elektroniczny i elektryczny
Brytyjska firma oferująca szeroką gamę silników elektrycznych – Permanent Magnet AC Axial
Flux Electric Motors (PMAC), poszukuje wiarygodnych, uznanych dystrybutorów i agentów.

20121203012 BO

Rumunia

BOUK20131126003
11 styczeń 2014

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji sprzętu elektronicznego poszukuje dystrybutorów

13 styczeń 2014

i oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Branża metalowa
Rumuński producent różnego rodzaju zbiorników, cystern i pojemników metalowych dla wielu
branż poszukuje potencjalnych partnerów zainteresowanych usługami pośrednictwa na runku
(dystrybutorów) dla sprzedaży produktów firmy poza granicami kraju. Ponadto, firma gotowa
jest do współrpacy jako podwykonawca dla zagranicznych firm.

20120905013 BO
14 styczeń 2014

Rumunia

BORO20131113002
15 styczeń 2014

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w spawaniu i cięciu materiałów metalowych oferuje swoje
usługi jako podwykonawca.

BORS20131115008
16 styczeń 2014

Serbia

Serbski producent zbiorników i metalowych kontenerów tj. zbiorników ciśnieniowych i
wyposażenia elektrowni biogazowych (zbiorniki, wymienniki ciepła itp..) szuka dystrybutorów.

BOHR20131116001
17 styczeń 2014

Chorwacja

Chorwacki producent profili galwanizowanych, kutych pretów stalowych i rur, elementów
ogrodzeń, oferuje sprzedaż udziałów, podwykonawstwo oraz współpracę produkcyjną.
Branża tekstylia, ubrania
Wiodący Izraelski producent biżuterii, dodatków oraz ornamentów poszukuje partnerów
biznesowych w celu otwarcia sieci salonów na zasadzie franczyzy.

20111123023 BO
18 styczeń 2014

Izrael

20111227031 BO
19 styczeń 2014

Izrael

Producent żakardu używanego przy produkcji materaców, narzut, zasłon, do tapicerowania
mebli, pokrywania ścian, produkcji mebli biurowych poszukuje agentów dystrybutorów oraz
możliwości zawiązania spółki joint venture, szczególnie z producentami materaców.

20130211043 BO
20 styczeń 2014

Włochy

Włoska firma specjalizująca się w sprzedaży akcesoriów ze skóry (pasków, torebek) poszukuje
nowych dystrybutorów i oferuje współpracę na zasadach franszyzy.

20121102001 BO
21 styczeń 2014

Rumunia

Branża komputery i IT
Rumuńska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji szerokopasmowego sprzetu łączności
poszukuje klientów lub partnerów do wzajemnej produkcji oraz montażu elektromaszynowego.

Firma oferuje także swoje usługi jako podwykonawca dla wszystkich zainteresowanych firm.
BOUK20131126006
22 styczeń 2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma – autor systemu telematyki do stosowania w samochodach osobowych oraz
lekkich samochodach dostawczych, który ma wpływ na zachowanie kierowcy w czasie
rzeczywistym, zapewniając w znacznym stopniu zmniejszenie emisji CO2 i oszczędność paliwa,
poszukuje wiarygodnych dystrybutorów i przedstawicieli/doświadczonych dostawców w branży
motoryzacyjnej.

Bardzo prosimy o informacje od firm, które dzięki publikowanym powyżej ofertom nawiążą współpracę.
Zapraszamy do zamieszczenia ofert kooperacyjnych Państwa firm. Jest to usługa bezpłatna.
Ośrodek Enterprise Europe Network
Przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej
Ul. Sienkiewicza 53, III piętro, 25-002 Kielce
Tel/fax: 0048 41 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl,
www.siph.com.pl

