OFERTY KOOPERACYJNE- Czerwiec 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
Partnership Opportunities Database (POD)
Opis współpracy
Branża metalowa
Węgierska firma, specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej drobnych wyrobów metalowych,
konstrukcji stalowych, systemów poliwęglanowych, ogrodzeń z kutego żelaza i innych produktów z kutego
żelaza, dostosowanych do potrzeb klienta, oferuje usługi pośrednictwa handlowego (agencji reklamowej i
dystrybucji usług). Krajami docelowymi są Polska, Ukraina, Rumunia i Słowacja.
Niemiecka firma aktywna w zakresie planowania i produkcji konstrukcji metalowych jak schody różnego
rodzaju, balkony i balustrady balkonowe niestandardowe, szuka partnerów do dystrybucji i instalacji swoich
produktów. Dodatkowo firma oferuje produkcję jako podwykonawca lub partner produkcyjny.
Niemiecki producent urządzeń i podzespołów elektrycznych i elektronicznych szuka partnerów z sektora
metalowego którym mógłby zlecić usługi frezowania, odlewnicze i produkcję form wtryskowych.

Numer oferty

Lokalizacja firmy

BRHU20140331001
1-CZER-2014

Węgry

BODE20140416002
2-CZER-2014

Niemcy

BRDE20140415002
3-CZER-2014

Niemcy

20120823019
4-CZER-2014

Niemcy

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji drzwi do wind, kabin wind, systemów bezpieczeństwa i
sprzętu do modernizacji wind poszukuje dostawców produkujących komponenty metalowe.

20120111005
5-CZER-2014

Niemcy

Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji narzędzi precyzyjnych poszukuje bezpośredniego kontaktu
do wiarygodnych producentów skrzyń, kaset metalowych i plastikowych, wieszaków na narzędzia z tworzyw
sztucznych, ram stalowych, prętów stalowych.
Rolnictwo

BOLT20140319002
6-CZER-2014

Litwa

Litewska firma z doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji rolnej, poszukuje pośredników
handlowych. Firma oferuje wysokiej jakości nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, torf i inne usługi
niezbędne do efektywnego uprawiania roli.

Pojazdy/maszyny
20130328006
7-CZER-2014

Austria

Austriacka firma jest jednym z wiodących producentów silników i generatorów oraz poszukuje dostawców
toczonych, odlewanych i spawanych części do swoich silników i generatorów. Firma poszukuje
podwykonawców do produkcji swoich wyrobów. Jako jeden z wiodących producentów silników i
generatorów, firma może pochwalić się ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie potężnej,
niezawodnej i zoptymalizowanej kosztowo technologii napędu.
Edukacja

BOAT20140218001
8-CZER-2014

Austria

Austriacka firma z sektora MŚP zarządza platformą online, oferującą dostęp do 1400 zawodowych tłumaczy
i 320 kombinacji językowych. Przepływ zadań pomiędzy klientem, tłumaczem i korektorem odbywa się
w pełni automatycznie i jest certyfikowany zgodnie z normami UE. Platforma nie działa jak rynek, gdzie
każdy może się zarejestrować. Składa się z dużej sieci 1400 w pełni wykwalifikowanych tłumaczy,
pracujących w swoim ojczystym języku. Firma szuka partnerów do sprzedaży platformy w krajach UE.
Partnerzy powinni sprzedawać platformę w ich własnym kraju. Partnerzy handlowi uzyskają udział w
przychodach w wysokości 10% na okres 12 miesięcy.
Spożywcza

BOHU20140403001
9-CZER-2014

Węgry

Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji suszonych owoców, suszonych owoców w czekoladzie i
batoników owocowych, poszukuje dystrybutorów na całym świecie.

20121004003 BR
10-CZER-2014

Węgry

Węgierska firma z sektora MŚP, specjalizująca się w sprzedaży hurtowej zboża i żywności, chciałaby zostać
dystrybutorem wyżej wymienionych produktów.
Różne inne produkty

20120125003
11-CZER-2014
BOCZ20140505001
12-CZER-2014
BOUK20140409005
13-CZER-2014
20121212046
14-CZER-2014

Niemcy

Niemiecki producent taśm i kauczuku butylowego poszukuje usług pośrednictwa na rynku (dystrybutorów)
w Europie.
Czeski producent urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej i urządzeń ochrony ziemnozwarciowej poszukuje
dystrybutorów, partnerów hurtowych.
Brytyjska firma, producent szerokiej gamy produktów medycznych jak meble, wyposażenie, produkty
ortopedyczne itp. poszukuje agentów i dystrybutorów swoich produktów.
Czeska firma specjalizująca się w produkcji mini browarów według potrzeb klienta poszukuje agenta lub
dystrybutora. Firma produkuje każdy mini browar dokładnie według potrzeb i wymagań klienta. Ponadto,
firma zapewnia profesjonalne szkolenia dla operatorów browarów. Dodatkowo zapewnia broszurę
oryginalnych receptur piwa, chmiel, słód i drożdże piwne. Mini browary są przeznaczone dla barów
piwnych, klubów, restauracji i hoteli, które chcą zaoferować swoim klientom coś wyjątkowego i innego.
Czeska firma oferuje swoje usługi jako podwykonawcy w zakresie dostaw partnerom zagranicznym
siarczanu żelaza (II) (przybliżona produkcja to 1500 ton rocznie) od 2015 roku.

20130503005
15-CZER-2014

Czechy
Wielka Brytania
Czechy

Czechy

BRDE20140415001
16-CZER-2014

Niemcy

BRUK20140321001
17-CZER-2014

Wielka Brytania

BRUK20140428002
18-CZER-2014

Wielka Brytania

BRDE20140327001
19-CZER-2014

Niemcy

BOCZ20140416002
20-CZER-2014

Czechy

20121024023
21-CZER-2014

Wielka Brytania

Niemiecka firma jest specjalistą w produkcji urządzeń i komponentów dla zasilaczy, systemów kontroli
sprzętu do transportu i systemów sterowania do maszyn włókienniczych, elektrycznych i elektronicznych.
Firma szuka dostawców obwodów drukowanych (Printed Circuit Board, PCB).Firma zainteresowana jest
również współpracą z podwykonawcami do montażu obwodów drukowanych i montażu kabli.
Firma będąca jednym z największych brytyjskich dostawców opakowań dla wszystkich formatów
rozrywkowych w Wielkiej Brytanii ( dyski CD, kasety, winyl, DVD i wideo). Firma zainteresowana jest
podjęciem współpracy z polską firmą specjalizującą się w druku opakowań dla wszystkich formatów
rozrywkowych, w celu zlecenia podwykonawstwa i/lub joint venture.
Brytyjski dystrybutor ręcznie robionych drewnianych upominków oraz elementów wystroju wnętrz
poszukuje nowych produktów do sprzedaży na rynku brytyjskim. Oferuje umowę dystrybucji lub możliwość
joint venture.
Agencja zatrudnienia i pośrednictwa pracy z Niemiec (Saksonia) poszukuje wykwalifikowanych pracowników
w zawodach: sprzątanie, zdrowie i opieka nad osobami starszymi, a także w sektorze przemysłowymelektrycy, pracownicy budowlani, pracownicy w branży metalowej, instalatorzy urządzeń sanitarnych,
instalatorzy systemów do ogrzewania i wentylacyjnych. Firma nawiąże współpracę z podobnymi agencjami
z Polski, w celu poszukiwania pracowników do pracy w Niemczech.
Budowlana
Czeska firma specjalizująca się w systemach ogrzewania podłogowego oferuje kompleksowe rozwiązanie
dla ogrzewania podłogowego, które mogą być używane w domach jako bardzo bezpieczny i wydajny sposób
ogrzewania. Firma poszukuje firm działających w sektorze budowlanym, które mogłyby korzystać z tej
instalacji ogrzewania podłogowego na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Komputery i IT
Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji telefonów komórkowych i akcesoriów
komputerowych poszukuje partnerów (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów) do dystrybucji swoich
produktów w krajach członkowskich UE.

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

