OFERTY KOOPERACYJNE- Kwiecień 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

TRUK20131209001
1- KW-2014

Wielka Brytania

BRDE20140304001
2-KW-2014

Niemcy

Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Brytyjski producent sprzętu do połowu muszli opracował bardziej przyjazną środowisku alternatywną dla
łańcuchów metodę wydobywania muszli. Firma przetestowała nowy projekt przy użyciu polipropylenu i
metoda okazała się skuteczna w zakresie połowu i wpływu na środowisko, jednakże okazała się dużo
droższa niż łańcuchy i ma znacznie krótszą żywotność. Firma poszukuje partnerów akademickich, którzy
mogą pomóc im w identyfikacji alternatywnych materiałów, które wpłyną na poprawienie wytrzymałości i
ceny.
Niemiecki dostawca motoryzacyjny musi zwiększyć swoje możliwości produkcyjne. W tym celu, chciałby
nabyć większość akcji lub całą firmę w Polsce. Firma ta musi mieć doświadczenie w procesach obróbki
metali, takich jak spawanie, formowanie i wykrawanie.
Branża Spożywcza

BORO20140221001
3-KW-2014

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w przetwórstwie i konserwowaniu mięsa oraz produkcji wyrobów z mięsa
poszukuje partnerów handlowych.

BOUK20140310002
4-KW-2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma zajmująca się importem organicznego miodu z Brazylii, poszukuje dystrybutorów w Europie.
Baza produkcyjna firmy znajduje sie w Brazylii, gotowy produkt natomiast jest pakowany i dystrybuowany w
Wielkiej Brytanii. Firma posiada szeroka bazę odbiorców (detalicznych i hurtowych) w kraju i za granicą.

BOHU20140212002
5-KW-2014

Węgry

Węgierska firma, indywidualny przedsiębiorca, specjalizująca się w dystrybucji granulowanego cukru i
różnych rodzajów słodyczy poszukuje międzynarodowych usług pośrednictwa handlowego, agentów,
przedstawicieli i dystrybutorów z obszaru Rumunii, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii.

Branża Tekstylna
BOAM20140218001
6-KW-2014

Armenia

Armeńska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży tekstylnej produkuje ubrania, bieliznę i
ubranka dla niemowląt, dzieci, kobiet i mężczyzn. Firma poszukuje dystrybutorów, agentów i/lub
przedstawicieli dla swoich produktów.

BOES20140304001
7-KW-2014

Hiszpania

Hiszpański producent toreb skórzanych poszukuje dystrybutorów w UE, jak również zleceń produkcyjnych.

Branża Medyczna
BOUK20140224002
8-KW-2014

Wielka Brytania

Brytyjski producent szerokiej gamy produktów jednorazowego użytku, poszukuje dystrybutorów w Polsce,
na Węgrzech, Słowacji, Armenii i Mołdawii. Firma specjalizuje się we wprowadzaniu innowacyjnych
produktów na rynek medyczny.

BOSI20140210001
9-KW-2014

Słowenia

Słoweński producent produktów medycznych jednorazowego użytku z ponad 60-letnią tradycją poszukuje
agentów handlowych i dystrybutorów do umowy o świadczenie usług dystrybucji w poszczególnych krajach
UE i Szwajcarii. Firma oferuje cewniki ssące, rury i cewniki moczowe, zwłaszcza cewnik moczowy do
przerywanego cewnikowania i cewnika moczowego z gładką elastyczną końcówką.
Komputery i IT

BOFR20140211001
10-KW-2014

Francja

Francuska firma opracowała oprogramowanie do projektowania symulacji elektromagnetycznych maszyn
elektrycznych, który obejmuje kryterium wibroakustycznych oddziaływań. Oprogramowanie to może być
stosowane przez projektantów i producentów maszyn elektrycznych w celu wyeliminowania szkodliwych
rezonansów. Firma poszukuje dystrybutorów, rozprowadzających produkt poza granicami Francji.

BOPL2014040801
11-KW-2014

Polska

BOIT20140221001
12-KW-2014

Włochy

Polska firma z województwa świętokrzyskiego działająca w branży IT jest pionierem technologii wspólnego
surfowania po stronach internetowych na rynku polskim. Platforma firmy posiada innowacyjne w skali
światowej rozwiązania, umożliwiające błyskawiczny kontakt on-line z klientami, między innymi poprzez czat,
rozmowy audio-wideo czy co-surfing. Wszystkie narzędzia zintegrowane są w jednym, prostym panelu do
komunikacji. Z platformy można korzystać na wszystkich popularnych przeglądarkach, niezależnie od
systemu operacyjnego, a także na urządzeniach mobilnych. Platforma umożliwia konsultantom pomaganie
klientom w szybkim odnalezieniu informacji, sprawnym wypełnieniu dokumentów, czy dokonaniu
najlepszych zakupów. Firma jest zainteresowana podjęciem współpracy i oferuje swoje usługi.
Włoski lider w rozwiązaniach i usługach programowania w chmurze poszukuje partnerów handlowych do
dystrybucji swoich produktów.

BOBE20140124003
13-KW-2014

Belgia

Belgijska firma, założona w Brukseli, stworzyła kompleksowe internetowe rozwiązanie do zarządzania
wydatkami, szczególnie zaprojektowane aby sprostać wymaganiom europejskich organizacji. Jest to
wielojęzyczny i wielowalutowy system, który dostosowuje się do lokalnych europejskich wymagań
dotyczących VAT i podatków. Firma poszukuje dystrybutorów.
Branża Metalowa

12 LV 58AD 3PB0
14-KW-2014

Łotwa

Łotewski producent komór próżniowych poszukuje dostawców wysokiej jakości konstrukcji ze stali
nierdzewnej do komór o dużych gabarytach, stosowanych w procesach obróbki plazmowej. Firma
poszukuje współpracy technicznej.

BOIT20140115002
15-KW-2014

Włochy

Włoska firma w branży odlewniczej poszukuje partnerów handlowych.
Budownictwo i materiały budowlane

BOIT20140219001
16-KW-2014

Włochy

Włoska firma specjalizująca się w produkcji produktów chemicznych dla branży budowlanej poszukuje usług
pośrednictwa na rynku (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów) i franszyzy.

BOIT20140213002
17-KW-2014

Włochy

Włoskie MŚP, wyspecjalizowane w produkcji wapna budowlanego poszukuje dystrybutorów.

BORO20140226001
18-KW-2014

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych: kleje, tynki, moździerze i
polistyreny poszukuje dystrybutorów.

BOME20130629001
19-KW-2014

Czarnogóra

Czarnogórski producent paneli słonecznych i fotowoltaicznych poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli
dla swoich produktów.
Transport/Logistyka

BOUK20140117003
20-KW-2014

Wielka Brytania

Walijskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w globalnych rozwiązaniach logistycznych dla firm z sektora
międzynarodowej spedycji, importu/eksportu oraz zarządzania łańcuchem dostaw, poszukuje zagranicznych
partnerów, w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności w Chinach, Francji, na Węgrzech, w Polsce,
Hiszpanii i Szwecji.
Dom i ogród

BOIT20140314001
21-KW-2014

Włochy

Włoska firma produkująca produkty ze stali nierdzewnej do kuchni komercyjnych poszukuje nowych
dystrybutorów lub agentów.

BOTR20140129003
22-KW-2014

Turcja

Turecka firma specjalizująca się w akcesoriach łazienkowych poszukuje usług pośrednictwa na rynku
(dystrybutorzy, agenci).

BOLV20131204007
23-KW-2014

Łotwa

BOBA20140219001
24-KW-2014

Bośnia

13 HR 89GM 3RMX
25-KW-2014

Chorwacja

20130527016 BO
26-KW-2014

Serbia

Chorwacki wynalazca opracował platformę do nauki jezyka chorwackiego, która może być połączona z
innymi przedmiotami szkolnymi i cechuje się zabawną i interaktywną treścią. Wykorzystuje efektywne
metody nauczania i wspiera łatwe przyswajanie, rozwijanie i powtarzanie gramatyki i wymowy. Autor
poszukuje licencjobiorców i współpracy technicznej z partnerami zainteresowanymi dalszym rozwojem.
Serbska firma zajmuje się usługami dla klientów zagranicznych z zakresu testowania produktów pod
względem zgodności z obowiązującymi standardami europejskimi i międzynarodowymi standardami
elektromagnetycznymi. Firma oferuje podwykonawstwo / outsourcing i jest zainteresowana współpracą
joint venture z podobnymi labolatoriami.
Doradztwo i konsultacje

BRIT20140226001
27-KW-2014

Włochy

Włoska firma konsultingowa chce działać jako agent dla firm zainteresowanych wejściem na rynek włoski.

BOLT20140213001
28-KW-2014

Litwa

Litewska firma, specjalizująca się w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw oraz usług księgowych na
rzecz zagranicznych inwestorów, oferuje swoje usługi i poszukuje partnerów.

BRBE20140220001
29-KW-2014

Belgia

Belgijska firma specjalizująca się w naprawie produktów technologicznych poszukuje podwykonawcy w
Europie wschodniej, który mógłby także naprawiać tego rodzaju produktycw celu nawiązania partnerstwa
typu win-win.

Różne inne produkty
Łotewska firma produkująca szeroką gamę puf wypełnionych granulatem polistyrenowym poszukuje
dystrybutorów, hurtowników i sprzedawców.
Bośniacka firma zajmująca się produkcją drobno ciętego tytoniu, zapakowanego i gotowego do użycia,
poszukuje importerów/dystrybutorów.

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

