OFERTY KOOPERACYJNE- Luty 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 Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,

KONTAKT: Sylwia Zieja, s_zieja@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Numer oferty

Lokalizacja firmy

20121116030 BR
1-LUT-2014
20130225041
2-LUT-2014

Armenia
Wielka Brytania

BOAM20131213004
3-LUT-2014

Armenia

BOUK20131127002
4-LUT-2014

Wielka Brytania

20120710043 BO
5-LUT-2014

Węgry

Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Produkty drewniane, meble
Armeńska firma produkuje i sprzedaje różnego rodzaju meble domowe i biurowe z drewna i laminatów.
Firma chce zwiększyć produkcję i z tego powodu poszukuje utworzenia joint venture.
Szkocka firma specjalizująca się w sprzedaży produktów z drewna (meble drewniane i panele meblowe),
chce zaoferować swoje usługi przedstawiciela handlowego partnerom w całej Europie, zainteresowanym
wejściem na rynek brytyjski. Firma jest zainteresowana nawiązaniem długofalowej współpracy z
producentami, w celu sprzedaży ich produktów, oferując jednocześnie pomoc w rozwijaniu swojego
udziału w rynku w Wielkiej Brytanii.
Przemysł spożywczy
Armeńska firma produkująca i sprzedająca 35 rodzajów suszonych owoców i warzyw poszukuje usług
pośrednictwa handlowego (agentów, przedstawicieli handlowych) oraz możliwości zawiązania spółki joint
venture.
Brytyjska firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji tradycyjnej kaszanki („Yorkshire Black Pudding”),
poszukuje dystrybutorów/przedstawicieli handlowych w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Kaszanka jest
produkowana w różnych smakach (zgodnie z zamówieniem), okres przydatności do spożycia produktu to
14 dni.
Węgierska firma, specjalizująca się w sprzedaży suszonych warzyw, przypraw, ziół, leśnych grzybów,
owoców oraz ziół leczniczych, poszukuje partnerów z obszaru Europy do celów dystrybucji swoich
produktów. Firma oczekuje usług pośrednictwa handlowego.
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Niemcy
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Niemcy
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Japonia
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Włochy
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Portugalia
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Wielka Brytania

BOES20131216002
14-LUT-2014

Hiszpania

Hiszpańska firma zajmująca się handlem olejami jadalnymi poszukuje dystrybutorów lub agentów, a
także firmy zainteresowane outsourcingiem. Firma rozszerzyła gamę produktów i obecnie oferuje
również oliwki, szafran i inne wysokiej jakości produkty, w tym ekologiczną oliwę z oliwek.
Chorwacka firma handlowa poszukuje producentów słodyczy (czekolady, cukierki, wafle/ciastka) w celu
nawiązania współpracy.
Niemiecki producent soków i napojów bezalkoholowych z ponad 20letnim doświadczeniem w branży
poszukuje hurtowników/detalistów do zainteresowanych usługami dystrybucji w celu realizacji nowych
długoterminowych możliwości eksportowych w Polsce i Czechach. Firma oczekuje umowy dystrybucyjnej.
Niemiecki hurtownik działający od 35 lat w branży dystrybucji produktów żywnościowych i
delikatesowych poszukuje nowych i konkurencyjnych produktów do swojej oferty.
Opakowania, papier
Japońska firma produkująca urządzenia pakujące dla falistego papieru poszukuje agentów lub
dystrybutorów w Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Komputery i IT
Firma, z siedzibą na Sycylii, zajmuje się systemami zarządzania obecnością dla pracowników. Produkuje
czytniki terminali i kart, opracowała bardzo innowacyjne i użyteczne oprogramowanie do odnotowania
obecności i nieobecności pracowników. To oprogramowanie jest wielojęzyczne i przyjazne dla
użytkownika, działa z każdym systemem operacyjnym (Win, Mac, Linux, itp. ..) Dzięki temu
oprogramowaniu możliwe jest podłączenie czytników kart firmy lub systemów innych producentów. W
rzeczywistości został on stworzony do pracy również w oderwaniu od sprzętu firmy. Firma poszukuje
różnych partnerów handlowych: agentów i dystrybutorów działających w dziedzinach branży IT,
automatyki przemysłowej oraz sektora biurowego.
Portugalski dostawca materiałów komputerowych i biurowych (tonery, kartridże, papier, papier do
drukarki, itp.) oferuje swoje pośrednictwo. Spółka chce sprzedać część udziałów.
Materiały i usługi budowlane
Brytyjska firma z siedzibą w Londynie, poszukuje producentów z doświadczeniem w produkcji wyrobów z
terakoty, ceramiki, tworzyw sztucznych i betonu, gotowych podjąć się produkcji komponentów do
innowacyjnego, modułowego pionowego systemu ogrodowego.
Hiszpański producent metalowych profili, spawanych, cynkowanych rur stalowych oraz profili do rolet
poszukuje dystrybutorów w Europie.
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Niemcy
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Hiszpania

Szwedzki producent unikalnych pod względem kształtu, ergonomicznych plastikowych wiader poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów. Wiadra są przeznaczone głównie dla branży budowlanej, rolnictwa
i codziennego użytku w domu i mogą być używane do noszenia zapraw, płynów, narzędzi itp. a
jednocześnie są ergonomiczne dla osoby używającej ich.
Pojazdy, maszyny i narzędzia
Węgierska firma opracowała automatyczną maszynę wielkoskalową do smażenia ciasta i placka
węgierskiego. Maszyna może wyprodukować od 50 do 60 usmażonych placków na godzinę. Maszyna jest
całkowicie zamknięta, nie chlapie, nie nagrzewa pomieszczenia, nie wyzwala zapachu smażonego oleju.
Firma poszukuje partnerów z branży maszynowej do umowy licencyjnej, do umowy joint venture lub do
umowy handlowej ze wsparciem technicznym.
Niemiecka firma oferuje usługi dystrybucji w ramach następujących sektorów: maszyny, urządzenia i
wyposażenie dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Firma nawiąże współpracę z
producentami tego typu sprzętu, w celu dystrybucji na terenie Niemiec.
Hiszpańska firma specjalizaująca się w wózkach widłowych, wózkach paletowych, zamiatarkach,
automatach do szorowania oraz częściach do tych maszyn poszukuje producentów i dostawców części.
Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutora.
Niemiecki agent handlowy, specjalizujący się w przedstawicielstwie handlowym części precyzyjnych i
aplikacji wykonanych z różnych materiałów np.: ciężkie elementy spawane, odlewy, elementy kute, stal i
zwoje. Firma poszukuje podobnych produktów w celu poszerzenia swojej oferty.
Niemiecka firma oferuje usługi dystrybucyjne w następujących sektorach: maszyny, sprzęt oraz systemy
dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, kosmetycznego oraz spożywczego. Firma posiada
długoletnie doświadczenie w sprzedaży (na rynku od 1979 roku) oraz długoletnie relacje z klientami we
wskazanych branżach. Firma poszukuje producentów zainteresowanych sprzedażą swoich produktów na
rynek niemiecki.
środowisko/energia/ochrona środowiska
Portugalski przedsiębiorca produkuje i sprzedaje urządzenia do kontroli energii elektrycznej, które
pomagają w redukcji rachunków nawet do 30% (dla przemysłu jak i indywidualnych klientów).
Przedsiębiorca poszukuje pośredników handlowych.
Hiszpańska firma specjalizująca się w oczyszczaniu i ponownym wykorzystaniu wody poszukuje
partnerów do współpracy technologicznej, umów badawczo-rozwojowych lub umowy produkcyjnej.
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Chorwacja
Wielka Brytania

Inne
Brytyjska firma oferująca usługi tłumaczeniowe dla wszystkich rodzajów mediów, wykorzystując sieć
wykwalifikowanych, obeznanych w specjalistycznej (sektorowej) terminologii, rodzimych
językoznawców; poszukuje partnerów strategicznych z różnych krajów, którzy chcieliby włączyć się do
współpracy, w ramach umowy o świadczeniu usług. Ponadto firma jest zainteresowana nawiązaniem
kontaktów z innymi firmami tłumaczeniowymi, gotowymi podjąć się współpracy jako podwykonawca.
Chorwacka firma zainteresowana jest zakupem bezpośrednio od polskich producentów następujących
chemikaliów:
ETHYL ACETATE CAS: 141-78-6
BUTYL ACETATE CAS: 123-86-4
TOLUENE
CAS: 108-88-3
ACETONE
CAS: 67-64-1
Niemiecki producent produktów ortopedycznych (buty terapeutyczne, wkładki, ortezy) poszukuje
partnerów – pośredników handlowych. Firma oczekuje wsparcia w działaniach marketingowych,
sprzedażowych i edukacyjnych na lokalnym rynku.
Irlandzki producent i dystrybutor lekkich, przyjaznych dla środowiska i możliwych do przetworzenia palet
polistyrenowych z zintegrowanym chipem technologii identyfikacji radiowej (RFID), poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów.
Chorwacki producent pokrowców na siedzenia samochodowe, mat, akcesoriów samochodowych,
poszukuje dystrybutorów.
Wiodący brytyjski producent gotowych rozwiązań do kabin prysznicowych, poszukuje partnerów
(markety budowlane, firmy zajmujące się projektowaniem i architekturą łazienek), gotowych podjąć
współpracę na zasadzie umowy dystrybucyjnej. Produkty firmy to min.: elementy szklane (szklane ścianki
i panele), zawiasy, uchwyty, ekrany zasłaniające, systemy uszczelniające, brodziki.

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

