OFERTY KOOPERACYJNE- Maj 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

BRBE20140325001
1-MAJ-2014

Belgia

BOHR20140407001
2-MAJ-2014

Chorwacja

20130306035 BR
3-MAJ-2014

Serbia

20120607052
4-MAJ-2014

Chile

20130411004 BR
5-MAJ-2014

Niemcy

Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Branża metalowa
Belgijska firma zajmująca się oczyszczaniem wody poszukuje firm, które byłyby w stanie wyprodukować
prostokątne wanny o wymiarach 3,5 x 2,5 metra, głębokość wanny to 60 i 100 cm. Wanny muszą
umożliwiać ułożenie piętrowo na sobie dla transportu. Firma ta poszukuje podwykonawstwa.
Chorwacki producent konstrukcji metalowych, ekspert w cieciu metalu laserem i plazmą, który świadczy też
usługi, takie jak spawanie, łączenie i montaż, poszukuje partnerów do joint venture i oferuje usługi
podwykonawstwa.
Serbska firma z sektora metalurgicznego specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych i
przetwórstwie metali i poszukuje partnerów do wspólnej produkcji. Firma jest również podwykonawcą
zagranicznych firm.
Branża spożywcza
Chilijskie stowarzyszenie producentów winogron i rodzynek poszukuje pośredników na rynku (agenci,
przedstawiciele lub dystrybutorzy) w Europie do zawiązania porozumień dystrybucyjnych. Stowarzyszenie
oferuje szeroki wybór winogron i rodzynek, które posiadają certyfikaty GLOBAL GAP i FAIRTRADE.
Niemiecki hurtownik ryb i owoców morza poszukuje dostawców ryb i produktów rybnych z Polski.
Materiały i usługi budowlane

20120514009
6-MAJ-2014
BRHU20140124001
7-MAJ-2014

Irlandia
Węgry

Irlandzki wytwórca zaprojektował i opatentował dwustronny system wieszania drzwi wewnętrznych. Firma
oferuje franczyzę / licencję renomowanym sprzedawcom / hurtownikom drzwi wewnętrznych
Węgierska firma, działająca w sektorze budowlanym, chce poszerzyć swoją działalność o dziedzinę
wydajności energii w przemyśle, zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnych. Firma poszukuje
producentów i dostawców. Firma jest otwarta na zawarcie umów licencyjnych, umów dystrybucyjnych i

BRBE20140327001
8-MAJ-2014

Belgia

20130103019
9-MAJ-2014

Japonia

13 HR 89GM 3RMU

Chorwacja

10-MAJ-2014
20130112002
11-MAJ-2014
20130314031
12-MAJ-2014

Wielka Brytania

20130131025
13-MAJ-2014
20130109017
14-MAJ-2014

Szkocja

20110527018
15-MAJ-2014

Wielka Brytania

Niemcy

Niemcy

umów o joint venture.
Belgijska firma poszukuje producenta produktów spożywczych jedzonych palcami: pałeczki kurczaka i
zakąski, które mogą być usmażone (sajgonki, paluszki krewetkowe). Firma jest zainteresowana
porozumieniami dotyczącymi produkcji.
Doradztwo i konsultacje
Japońska firma księgowa oferuje swoje usługi firmom z terenu UE działającym w Japonii i poszukujących
elastycznych i profesjonalnych usług.
Inne produkty
Mała firma chorwacka opracowała urządzenie do nadziewania naturalnych lub sztucznych kiszek mielonym
lub siekanym mięsem do produkcji kiełbas. Urządzenie umożliwia szybsze i łatwiejsze przygotowanie
produktu, jest tańsze od porównywalnych rozwiązań na rynku. Składa się z kilku małych części z szeroką
możliwością stosowania do napełniania różnych produktów. Innowator poszukuje licencjobiorców.
Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanej folii odblaskowej niskiej emisyjności, która
zwiększa wydajność cieplną budynków, poszukuje dystrybutorów.
Brytyjski producent, pochodzących z recyklingu, przyjaznych środowisku produktów izolacyjnych w
budynkach, poszukuje przedstawicieli handlowych (dystrybutorów, agentów) z Bułgarii, Włoch, Polski,
Rumunii i Turcji. Produkty firmy mogą być wykorzystane w różnych projektach budowlanych.
Szkocki producent innowacyjnych zestawów pierwszej pomocy dla rynku detalicznego, poszukuje
partnerów dystrybucyjnych w Niemczech, Francji, Holandii i Polsce.
Niemiecka firma zlokalizowana w Berlinie specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji odzieży
pod własną marką. Firma posiada ponad 20 lat doświadczenia w przemyśle modowym i poszukuje
dystrybutorów w Polsce.
Niemiecka firma z Wschodniej Saksonii specjalizująca się w telewizji internetowej i produkcji reklam oferuje
usługi pośrednictwa. Poszukuje firm z Czech i Polski oraz innych europejskich państw które chcą wejść na
rynek niemiecki.
Dom i ogród

20110606019
16-MAJ-2014

Portugalia

BRHU20131016001
17-MAJ-2014

Węgry

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji sztucznej trawy poszukuje współpracy handlowej w zakresie
dalszego rozwoju sprzedaży na rynku europejskim.
Węgierska firma poszukuje partnerów produkujących wyroby do wystroju wnętrz, np. szkło, wyroby
szklane, obrusy, sztućce, dekoracje stołów itp. Firma chce dodać te produkty do własnego portfolio, aby
zaproponować klientowi lepszą jakość usług oraz aby sprzedawać je pod własną marką.

Chemiczna
BOTR20140401001
18-MAJ-2014

Turcja

BOSK20131209001
19-MAJ-2014

Słowacja

Turecka firma, która specjalizuje się w pomocniczych środkach włókienniczych poszukuje dystrybutorów dla
swoich produktów. Głównymi produktami firmy są środki zapobiegające gnieceniu się, materiały
wykończeniowe takie jak zmiękczacze i dodatki piorące, wybielacze optyczne, środki usuwające plamy i
środki piorące
Słowacki producent bio-organicznego nawozu w granulkach, poszukuje dystrybutorów i agentów.
środowisko/energia/ochrona środowiska

BOBE20140321001
20-MAJ-2014

Belgia

20120430009 BO
21-MAJ-2014

Irlandia

BOHU20131218005
22-MAJ-2014

Węgry

BOLT20140401002
23-MAJ-2014

Litwa

20130521030 BO
24-MAJ-2014

Chorwacja

Belgijski wytwórca bardzo wydajnych, posiadających certyfikat CE i opatentowanych systemów małych
oczyszczalni wody, posiadający referencje, poszukuje partnerów biznesowych/dystrybucyjnych we
wszystkich krajach europejskich. Firma ta jest także zainteresowana licencją na systemy oczyszczania wody.
Irlandzka firma specjalizująca się w wytwarzaniu i dostawie produktów do ochrony zasobów wodnych
poszukuje partnerów do dystrybucji lub partnerstwa typu joint-venture z firmami działającymi w ochronie
zasobów wodnych i zbiorze deszczówki. Potencjalni partnerzy powinni mieć uznaną pozycję na swoim
krajowym rynku.
Węgierska firma, specjalizująca się w demontażu, usuwaniu, recyklingu i sprzedaży elektrośmieci, poszukuje
firm zajmujących się odbiorem i przechowywaniem elektrośmieci do celów wzajemnej produkcji lub
zawarcia umów o świadczenie usług na terenie Europy, USA i Kanady.
Komputery i IT
Litewska firma, specjalizująca się w e-handlu i oferująca prototypowanie, opracowywanie i projektowanie
sklepów internetowych, tworząca aplikacje i realizująca integrowanie z innymi systemami, poszukuje
zagranicznych partnerów. Firma poszukuje pośrednictwa handlowego i joint venture, jak również oferuje
podwykonawstwo.
Chorwacka firma obsługująca portal mechanizacji rolnictwa, gdzie ogłaszają się producenci i dystrybutorzy,
poszukuje usług pośrednictwa handlowego (przedstawicieli, dystrybutorów), oferuje współpracę
franczyzową, możliwości joint venture i podwykonawstwa.

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

