OFERTY KOOPERACYJNE- Sierpień 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)
Numer oferty

Lokalizacja firmy

BRBE20140709001
1-SIE-2014

Belgia

BOIT20130708003
2-SIE-2014

Włochy

BRAT20140519001
3-SIE-2014

Austria

BRCZ20140718001
4-SIE-2014

Czechy

Opis współpracy- branża
Spożywcza
Belgijska firma produkująca i handlująca mięsem oraz prowadząca małą sieć sklepów z produktami
żywnościowymi poszukuje dostawców plastikowych tacek, opakowań papierowych, folii, opakowań
ekologicznych oraz torebek próżniowych do mięsa i wędlin.
Firma z południa Włoch poszukuje dystrybutorów i współpracy handlowej w celu sprzedaży swoich produktów.
Firma produkuje wysokiej jakości, tradycyjny makaron: Cavatelli, Maccheroncini, Strozzapreti, Orecchiette i
Trofie.
Austriacka MŚP oferuje usługi dystrybucji wysokiej jakości produktów spożywczych. Firma zlokalizowana w
Styrii, oferuje swoje usługi dystrybutorskie dla firm chcących wejść ze swoimi produktami na rynek austriacki.
Firma jest dystrybutorem własnych produktów i posiada bardzo dobrą sieć dystrybucyjną. Firma oferuje swoim
partnerom możliwość pracy z tą siecią.
Czeski producent dżemów i syropów poszukuje dostawców żurawiny, rokitnika oraz aronii.
Medyczna

BOBE20140627001
5-SIE-2014

Belgia

BOIE20140603004
6-SIE-2014

Irlandia

Belgijska firma w kooperacji z zespołem naukowców ze Szpitala Akademickiego w Brukseli (wiodącej placówki
gastroenterologii dziecięcej na świecie) opracowała łóżko antyrefluksowe dla dzieci. Firma poszukuje
dystrybutorów z doświadczeniem w sektorze medycznym.
Nauka/edukacja
Irlandzki uniwersytet specjalizujący się w kursach on-line z zakresu komunikacji poszukuje marketerów
zainteresowanych promowaniem jego kursu Public Relations w jęz. polskim.

BOIE20140610001
7-SIE-2014

Irlandia

Irlandzki uniwersytet specjalizujący się w kursach on-line z zakresu komunikacji poszukuje marketerów
zainteresowanych promowaniem jego kursów z zakresu PR, marketingu, zarządzania projektami,
dziennikarstwa i gramatyki w jęz. angielskim.
Pojazdy i maszyny/maszynowa

BOJP20140709001
8-SIE-2014

Japonia

BRIT20140611001
9-SIE-2014

Włochy

Japoński producent wirówek planetarnych poszukuje dystrybutorów w krajach UE. Wirówka planetarna
posiada zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: elektronicznej, medycznej, chemicznej, kosmetycznej i
innych oraz jest doskonała do mieszania materiałów o dużej i małej lepkości.
Włoski dystrybutor części zamiennych do motocykli i skuterów, posiadający również sklep online poszukuje
producentów części zamiennych, odzieży i akcesoriów dla motocyklistów, którzy chcieliby zaistnieć na rynku
włoskim lub znaleźć nowe kanały dystrybucji.
Materiały i usługi budowlane

BRFR20140715001
10-SIE-2014

Francja

BRRS20140624001
11-SIE-2014

Serbia

BOLT20140604003
12-SIE-2014

Litwa

Litewska firma specjalizująca się w usługach drukarskich poszukuje pośredników handlowych (agentów,
dystrybutorów, przedstawicieli). Firma posiada duże doświadczenie w poligrafii i jest wyposażona w
profesjonalne maszyny drukarskie dla druku komercyjnego.
Metalowa

BRHU20140703001
13-SIE-2014

Węgry

Węgierska firma działająca w dziedzinie wysokociśnieniowych odlewów aluminiowych chciałaby znaleźć
partnerów biznesowych i zaoferować im swoje usługi dystrybucyjne.

BRRO20140623001
14-SIE-2014

Rumunia

BRSI20140611001
15-SIE-2014

Słowenia

Francuska firma specjalizująca się w sprzedaży materiałów budowlanych, usługach budowlanych i
instalacyjnych w centralnym regionie Francji (na południe od Paryża) poszukuje producentów materiałów
budowlanych. Firma jest gotowa zostać dystrybutorem lub agentem handlowym producentów ww. materiałów
we Francji, głównie w regionie centralnym.
Serbska firma oferująca usługi consultingowe dla biznesu w zakresie wkraczania na nowe rynki poszukuje
klientów zainteresowanych tego typu usługami. Firma ma doświadczenie głównie w branży chemicznej. Firma
pośredniczy w kontakcie między firmami UE i bałkańskimi. Oferowany rodzaj współpracy to umowa agencyjna.
Reklamowa/firmowa

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji urządzeń instalacji hydraulicznych, sanitarnych oraz mosiądzu,
miedzi i stali nierdzewnej poszukuje producentów w Europie, którzy chcą rozwijać swoje rynki za granicą. Firma
oferuje swoje usługi jako dystrybutor.
Słoweńska firma średniej wielkości, produkująca elementy i montująca konstrukcje stalowe, poszukuje
dostawcy metalu w ilości około 50-100 ton stali na miesiąc. Oferują umowę produkcyjną lub usługi
dystrybucyjne. Zależy im na zdobyciu solidnego dostawcy mniejszych i większych ilości materiałów, co pomoże
zoptymalizować ich wydatki.

Sprzęt elektroniczny i elektryczny
BRRO20140619001
16-SIE-2014

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji różnych rodzajów urządzeń elektrycznych oferuje swoje usługi
jako dystrybutor.
Produkty drewniane/meble

BOIT20140630002
17-SIE-2014
BRHU20140605001
18-SIE-2014
BRDE20140703001
19-SIE-2014

Włochy

Włoski producent mebli dla domu i hotelu poszukuje pośredników handlowych (agentów, dystrybutorów) w
całej Europie.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji, dystrybucji i budowie żaglowych systemów zacieniających
poszukuje Słowackich, Polskich i Austriackich firm zdolnych do dostarczenia drewnianych bali i kolumn.
Niemiecki międzynarodowy ceniony producent mebli biurowych i krzeseł biurowych poszukuje
podwykonawców w zakresie tapicerki. Potencjalni partnerzy powinni być w stanie dostarczyć do firmy wysokiej
jakości produkty i usługi.
Inne usługi

BOJP20140610001
20-SIE-2014
BRCN20140611001
21-SIE-2014

Japonia

BOFI20140502001
22-SIE-2014

Finlandia

BODE20140704001
23-SIE-2014

Niemcy

Węgry
Niemcy

Chiny

Japońska firma produkująca polietylenowe pianki oraz EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery)
poszukuje partnera z UE zainteresowanego dystrybucją i przetwarzaniem pianek.
Chińska firma z branży petrochemicznej poszukuje producenta separatora benzyny i piasku lub rozwiązania do
usuwania piasku z patentem. Partner powinien być w stanie zapewnić rozwiązanie do usuwania piasku
zaprojektowane według potrzeb chińskiej firmy. Firma poszukuje współpracy technologicznej lub biznesowej
ze wsparciem technicznym.
Firma projektuje i sprzedaje organizery do torebek w stylu nordyckim, przeznaczone dla kobiet, aby ułatwić im
znalezienie małych przedmiotów, takich jak klucze czy kosmetyki. Organizer umożliwia również zamianę
torebek w kilka sekund jako, że przedmioty codziennego użytku są wewnątrz organizera, który może być
szybko przełożony z jednej torebki do drugiej. Firma opracowuje całą linię nowych produktów.
Niemiecka firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży elementów odnowy biologicznej i zdrowia w ramach
private label, poszukuje wyłącznego dystrybutora dla nowych produktów do dezynfekcji rąk oraz do balsamów
do ust. Rodzaj współpracy: umowa usług dystrybucji (działania marketingowe powinny być częścią takiej
umowy).

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

