OFERTY KOOPERACYJNE- Wrzesień 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

BRDE20140722001
01-WR-2014

Niemcy

BORO20140812002
02-WR-2014

Rumunia

BOFR20140801001
03-WR-2014

Francja

Opis współpracy- branża
Tekstylia, ubrania
Firma poszukuje hurtowników lub producentów tkanin, którzy mogą dostarczyć tak zwany materiał Nicky.
"Tkanina Nicky" jest to rodzaj tkaniny welurowej: tkanina przypominająca aksamit, najczęściej używana dla
ubrań i akcesoriów dla dzieci. Ten konkretny materiał poszukiwany jest, w celu utworzenia nowej linii mody.
Firma poszukuje partnera, który może być zainteresowany długoterminową współpracą.
Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji odzieży i akcesoriów dla kobiet, wykonanych ze skóry i futra
naturalnego, produkuje płaszcze, kamizelki, etole, kurtki, czapki, szaliki i akcesoria. Firma poszukuje
dystrybutora będącego w stanie zidentyfikować nowych klientów dla produktów futrzarskich.
Francuska firma oferuje szeroką gamę akcesoriów bieliźnianych dla sklepów z bielizną, domów towarowych,
marek bieliźnianych. Firma oferuje wysokiej jakości produkty spełniające wymogi dla produktów medycznych:
ramiączka silikonowe, poduszki, podkładki, wykonane z tego samego silikonu, który jest wykorzystywany w
chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W ofercie znajduje się również szeroka gama kobiecych artykułów w
stylu buduarowym, charakterystycznych dla francuskiej bielizny. Firma poszukuje dystrybutorów / agentów,
którym oferuje usługi jako podwykonawca.
Spożywcza

BRCZ20140617001
04-WR-2014

Czechy

Czeski handlowca poszukuje producentów wina, które są zapakowane w beczułki lub beczek. Pojemność beczki
powinna być 1000 litrów, dostawca powinien zorganizować logistykę. Handlowiec oferuje swoje usługi
dystrybucyjne.

BOES20140729003
05-WR-2014

Hiszpania

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży oliwy z oliwek oraz produktów uzupełniających, tj.
oliwki, pasztety, ocet balsamiczny i winny, oferuje swoje produkty dystrybutorom i przedstawicielom
handlowym, którzy chcieliby wprowadzić wymienione produkty na lokalne rynki.

BOES20140805001
06-WR-2014

Hiszpania

Hiszpańska mikro-gorzelnia, specjalizująca się w tradycyjnej produkcji ginu i wódki poszukuje importerów i /
lub dystrybutorów na całym świecie, w szczególności w Europie.

BORS20140827001
07-WR-2014

Serbia

Firma specjalizująca się w suszeniu owoców i warzyw przy wykorzystaniu tradycyjnych metod próżniowych,
jest zainteresowana dystrybucją swoich produktów na nowych rynkach.

BOIT20140730002
08-WR-2014

Włochy

Włoska firma z Sardynii, producent soli poszukuje partnerów w celu sprzedaży soli spożywczej, jodowanej soli
spożywczej oraz soli do użytku przemysłowego - w tym odladzania dróg. Firma poszukuje importerów,
hurtowników i detalistów.
Nauka i edukacja

BOUK20140807002
09-WR-2014

Wielka Brytania

Brytyjska firma, która specjalizuje się w usługach językowych z pobytem u rodziny (tzw. "homestay"), ma do
zaoferowania wakacje, szkolenia i wycieczki w Wielkiej Brytanii, połączone z nauką języka, poznawaniem
kultury, obyczajów i zainteresowań Brytyjczyków. Firma jest zainteresowana partnerstwem z
międzynarodowymi szkołami, chętnymi podjąć współpracę w ramach umowy podwykonawczej. Firma
poszukuje także agentów/przedstawicieli do współpracy w oparciu o umowę przedstawicielstwa handlowego),
którzy mogliby zająć się promocją jej oferty.
Metalowa

BOES20140801003
10-WR-2014

Hiszpania

BOGR20140731002
11-WR-2014

Grecja

Grecka firma, specjalizująca się od 2006 roku w produkcji aluminium i elastycznych przewodów powietrznych
ze stali nierdzewnej, a także ocynkowanych i nierdzewnych sztywnych rur stalowych, poszukuje dystrybutorów
i/lub agentów.

BOCZ20140819001
12-WR-2014
BORO20140818001
13-WR-2014

Czechy

Czeska firma poszukuje dystrybutorów narzędzi kowalskich i sprzętu dla kowalstwa

Rumunia

Hiszpańska firma specjalizująca się w różnego rodzaju odlewach (dla sektora budowlanego, wydobywczego,
rolnego, morskiego itp.) poszukuje pośredników handlowych lub przedstawicieli.

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pojemników metalowych dla różnego rodzaju odpadów
poszukuje dystrybutorów/odbiorców na rynku UE.

Medycyna
BOIL20140708001
14-WR-2014

Izrael

BOJP20140730001
15-WR-2014

Japonia

Izraelska firma specjalizująca się w rozwijaniu i produkcji osobistych, przenośnych urządzeń medycznych
poszukuje dystrybutorów zainteresowanych prowadzeniem marketingu i sprzedaży jej produktów.
Japońska firma, będąca doświadczonym producentem silników do urządzeń medycznych poszukuje
dystrybutorów w krajach UE z doświadczeniem w sektorze medycznym.
Różne inne produkty

20110622012 BR
16-WR-2014

Macedonia

Macedońska firma świadcząca usługi konsultacyjne i techniczne z zakresu górnictwa, geologii i ochrony
środowiska poszukuje partnerów zagranicznych w celu rozbudowy kopalni wapienia na terenie Macedonii.
Współpraca mogłaby się opierać na zawiązaniu spółki joint venture, porozumieniu finansowym i
obejmowałaby badania geologiczne, rozbudowę kopalni oraz budowę infrastruktury.

BOFR20140731002
17-WR-2014

Francja

Firma specjalizująca się od 20 lat w branży tekstylnej i modowej, opracowała innowacyjny proszek do prania,
który pozostawia świeży, delikatny zapach na ubraniach. Proszek do prania jest biodegradowalny, przyjazny
środowisku, i opracowany specjalnie dla cienkich i delikatnych tekstyliów (dzianin, jedwabiu, kaszmiru,
bielizny, odzieży dziecięcej). Proszek jest perfumowany unikalną wodą toaletową "made in Grasse". Firma
poszukuje dystrybutorów, agentów lub ofert podwykonawstwa.

BRIT20140711001
18-WR-2014

Włochy

Włoski dystrybutor parkietów poszukuje firm specjalizujących się w handlu parkietami, w celu zawarcia umów
agencyjnych, umów dystrybucyjnych i usługowych. Firma powstała 4 lata temu i zainteresowana jest
rozszerzeniem swojej oferty.
Komputery i IT

BRJP20130809001
19-WR-2014

Japonia

Japońska firma poszukuje dostawców z krajów EU, specjalizujących się w rozwiązaniach z zakresu
bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność używając europejskich
rozwiązań z zakresu MCM (Mobile Contents Management) oraz MAM (Mobile Application Management).
Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy dystrybucyjnej z firmami posiadającymi tego typu produkty i
chcącymi wejść na rynek japoński.

BOSK20140813002
20-WR-2014

Słowacja

Słowacka firma (software house) specjalizująca się w oprogramowaniach, poszukuje partnerów biznesowych
za granicą, Przedmiotem współpracy byłby portal aukcyjny, umożliwiający sprzedaż i zakup aukcji (wybór
jednego lub więcej kryteriów). W szczególności poszukiwani są partnerzy gotowi zająć się dystrybucją i obsługą
tzw. hotline dla końcowych użytkowników portalu. Mile widziani partnerzy posiadający wiedzę w zakresie
zamówień publicznych.

Pojazdy i maszyny/maszynowa
BRMD20140820001
21-WR-2014

Mołdawia

Mała firma z Mołdawii zajmująca się przetwarzaniem kukurydzy planuje rozszerzenie produkcji płatków
kukurydzianych i poszukuje odpowiednich urządzeń, które produkują płatki spełniające określone normy.
Firma poszukuje producentów i dystrybutorów takich urządzeń, oferujących również asystę techniczną w
Turcji, Serbii, Polsce, Niemczech.
Narzędzia i części

BOCZ20130812001
22-WR-2014
BOUK20140827001
23-WR-2014

Czechy
Wielka Brytania

Producent specjalistycznych noży i sztućców poszukuje dystrybutorów.
Brytyjski producent wysokiej jakości sprzętu do produkcji zwojów z drutu miedzianego lub zwojów
składanych/sekcyjnych, a także sprzętu do naprawy silników, poszukuje przedstawicieli handlowych w całej
Europie, gotowych włączyć się w sprzedaż tych produktów na podstawie prowizji. Firma oferuje szeroki zakres
sprzętu (34 typy), w różnych rozmiarach i o różnej wytrzymałości, w zależności od kategorii produktu.
Inne usługi

BOUK20140624001
24-WR-2014

Wielka Brytania

BRNO20140815001
25-WR-2014
BRCZ20140819001
26-WR-2014

Norwegia
Czechy

Ta brytyjska firma pierwotnie specjalizowała się w usługach z zakresu czyszczenia i sprzątania szpitali oraz
innych dużych obiektów służby zdrowia (NHS - National Health Service). Wykonywanie takich usług wymagało
znajomości odpowiednich standardów czystości, w celu minimalizacji ryzyka zakażeń szpitalnych i ograniczania
personelu sprzątającego. Firma ta opracowała rewolucyjny produkt czyszczący do wszystkich oddziałów
szpitalnych. Obecnie produkt sprzedawany jest tylko w Wielkiej Brytanii, ale posiada ochronę patentową na
cały świat. firma poszukuje partnerów sprzedaży i dystrybucji.
Norweska firma działająca w obszarze automatyki domowej poszukuje producenta lub dystrybutora
bezprzewodowej bramy domowej.
Czeska firma poszukuje innowacyjnych i nowocześnie zaprojektowanych produktów typu: domy, ogrody,
wystrój zewnętrzny.

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

