OFERTY KOOPERACYJNE- Marzec 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

Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Metalowa/maszynowa
Brytyjska firma, posiadająca zależną spółkę w Nigerii, zajmującą się produkcją sprzętu dla sektora
przetwórstwa żywności, poszukuje dostawców metalu w postaci różnego rodzaju prętów, blach i drutu
Firma chce podjąć się roli dystrybutora tych produktów w dużych ilościach na terenie Nigerii i Ghany.

BRUK20140114004
1 MARZEC 2014

Wielka Brytania

BOHU20131113001
2 MARZEC 2014

Węgry

Węgierska firma specjalizuje się głównie w produkcji na małą skalę struktur stalowych, części do maszyn,
wykonywanych na zamówienie, oraz wykonywaniu budowlanych robót spawalniczych. Firma działa na
każdym polu, od masowej produkcji małych wyrobów metalowych do produkcji elementów wyposażenia
wymagających najwyższego poziomu precyzji. Firma posiada dobrze wdrożony know-how i doświadczenie w
produkcji. Firma jest zainteresowana wzajemną produkcją w ramach wymienionych wyżej działań.

BOIL20140109001
3 MARZEC 2014

Izrael

Wiodąca izraelska firma specjalizująca się w wytwarzaniu precyzyjnych metalowych części poszukuje
komercyjnych porozumień i joint venture z producentami maszyn, maszyn dla przemysłu lotniczego,
drukarek.

BOJP20140128001
4 MARZEC 2014

Japonia

BRUK20140108001
5 MARZEC 2014

Wielka Brytania

KOR 2/2014

Korea Płd.

Japońska firma zajmująca się produkcją maszyn do pakowania produktów spożywczych poszukuje
dystrybutora na terenie UE.
Meble
Brytyjska firma poszukuje wysokiej jakości, nowoczesnych mebli w konkurencyjnej cenie, do luksusowych
sklepów w Anglii.
Koreańska firma jest zainteresowana importem z Polski mebli.

6 MARZEC 2014
turystyka
Serbskie Spa (rehabilitacja, hotel, restauracja i centrum konferencyjne) oferuje usługi outsourcingowe z
zakresu zabiegów spa i zdrowotnych firmom działającym w sektorze medycznym/wellness. Firma poszukuje
także przedstawicieli handlowych. Spa jest ulokowane na południu Serbii, gdzie jest nienaruszona przyroda i
krystalicznie czyste powietrze. Rejon ten jest najbogatszy w kraju jeżeli chodzi o źródła wody mineralnej
różnego składu i temperatury.

BORS20131105002
7 MARZEC 2014

Serbia

BOES20140128007
8 MARZEC 2014

Hiszpania

Hiszpańskie biuro podróży specjalizujące się w organizacji wycieczek futbolowych oraz szkoleń piłkarskich,
poszukuje partnerów handlowych (dystrybutorów, agentów lub przedstawicieli), w celu rozwoju biznesu na
rynkach UE i spoza UE.

BOUK20140120002
9 MARZEC 2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma oferuje usługi w zakresie ubezpieczeń grupowych dla potencjalnych agentów operujących w
sektorze turystyki i podróży.
rożne inne produkty

BOUK20140110001
10 MARZEC 2014

Wielka Brytania

Brytyjski producent urządzeń do farbowania tkanin i kontroli jakości w przemyśle tekstylnym, poszukuje
przedstawicieli handlowych/dystrybutorów, w celu sprzedaży gamy produkowanych urządzeń do
producentów tekstyliów w Europie.

BRDE20140127001
11 MARZEC 2014

Niemcy

BOES20140123001
12 MARZEC 2014

Hiszpania

Hiszpańskie studio produkcyjne poszukuje agencji mediowych i audiowizualnych zainteresowanych
usługami: koncepcja wizualna i projektowanie, animacja 2D i 3D, projektowanie ruchu, efekty wizualne i
tworzenie kompozycji, produkcja filmowa.

BOTR20140204001
13 MARZEC 2014

Turcja

Turecka firma zajmująca się wytwarzaniem wszystkich typów balonów, specjalnie zaprojektowanych
nadmuchiwanych produktów, nadmuchiwanych placów zabaw i namiotów poszukuje dystrybutorów w
krajach europejskich.

BOAM20131108011
14 MARZEC 2014

Armenia

Niemiecki hurtownik materiałów opakowaniowych dla branży kosmetycznej poszukuje dostawców.
Opakowania powinny być wykonane z plastiku.

Armeńska firma produkuje, importuje i sprzedaje ubrania i narzędzia do pszczelarstwa. Firma ta importuje
także lekarstwa dla pszczelarstwa. Firma ta poszukuje pośredników handlowych (agenci, przedstawiciele,
dystrybutorzy), franczyzy i joint venture.

spożywcza
BOUK20140109004
15 MARZEC 2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma specjalizująca się w destylacji i butelkowaniu wysokiej jakości Ginu oraz produkcji likierów i
toników, poszukuje dystrybutorów.

KOR 1/2014
16 MARZEC 2014

Korea Płd.

Koreańskie przedsiębiorstwo wyraziło zainteresowanie importem produktów z Polski: słodycze, produkty z
aronii.

20130123029
17 MARZEC 2014

Wielka Brytania

BRFR20140116001
18 MARZEC 2014

Francja

Francuska firma z sektora MŚP poszukuje firm dostawczych stolarki aluminiowej (lub PVC) w celu
uzupełnienia swojej oferty usługowej i dystrybucji tych produktów na terenie Francji

BOFR20140107002
19 MARZEC 2014

Francja

BOUK20140206007
20 MARZEC 2014

Wielka Brytania

Francuska firma specjalizująca się w magnetycznych rozwiązaniach do przenoszenia elementów poszukuje
dystrybutorów nowego narzędzia pozwalającego zmniejszyć uciążliwość i liczbę urazów układu mięśniowoszkieletowego podczas prac budowlanych.
Brytyjska firma zaangażowana w rozwój, przygotowanie, produkcję i wprowadzenie do obrotu środków
uszczelniających, klejów oraz profesjonalnych chemikaliów budowlanych, poszukuje dystrybutorów.

Materiały i usługi budowlane
Brytyjska firma specjalizująca się w marketingu i dystrybucji produktów podłogowych, narzędzi i wyrobów
budowlanych, jest gotowa zaoferować swoje usługi w zakresie pośrednictwa handlowego, w ramach
porozumienia agencyjnego.

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

