OFERTY KOOPERACYJNE- Październik 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

BRJP20130830001
1-PAZ-2014

Japonia

BOFR20140805001
2-PAZ-2014

Francja

BRES20140909001
3-PAZ-2014

Hiszpania

BOUK20140826001
4-PAZ-2014

Wielka Brytania

Opis współpracy
Sprzęt elektroniczny i elektryczny
Japoński dystrybutor sprzętu AGD i RTV poszukuje wysokiej jakości urządzeń audio, takich jak wzmacniacze,
głośniki, odtwarzacze oraz kable, w celu poszerzenia swojej oferty.
Firm oferuje swoje usługi dystrybucji firmom ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Francuska firma z sektora MŚP oferuje szeroką gamę sensorów bezprzewodowych do zastosowania w
energooszczędnych budynkach, systemach inteligentnych pomiarów i inteligentnych miast. Rozwiązania
proponowane przez firmę pozwalają obserwować czujnik przez Internet (standard API http) bez obawy o
lokalne ograniczenia radiowe. Firma poszukuje umów serwisowych, podwykonawczych lub joint venture z
firmami z sektora energetycznego lub chcącymi wykorzystać ich czujnik oraz wiedzę techniczną w sieciach
pomiarowych.
Środowisko/energia/ochrona środowiska
Hiszpańska firma inżynierska z dużym doświadczeniem w obszarze uzdatniania wody oraz branży
energetycznej oferuje usługi jako przedstawiciel handlowy.
Ta brytyjska firma ma do zaoferowania unikatowe, nieinwazyjne rozwiązania termowizyjne, do
wykorzystania przez inżynierów i specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Firma jest zainteresowana
długoterminową współpracą w ramach umowy o świadczeniu usług lub podwykonawstwa. Proponowane
specjalistyczne rozwiązania mogą wykazać właściwości cieplne licznych aplikacji związanych z efektywnością
energetyczną (np. : gdy budynek osiąga gorsze wyniki od spodziewanych w zakresie oszczędności ciepła lub
gdy ciepło jest generowane i utracone w procesach przemysłowych).

Produkty drewniane/meble
BRRO20130730001
5-PAZ-2014
BRLV20140825002
6-PAZ-2014

Rumunia
Łotwa

Rumuńska firma zajmująca się sprzedażą mebli kuchennych i akcesoriów oferuje usługi pośrednictwa na
rynku w Europie dla firm, które chcą wejść na rynek rumuński.
Firma łotewska zajmująca się produkcją i sprzedażą drewnianych okien i drzwi, oferująca inne produkty
stolarskie, takie jak lakierowane ścianki działowe i drewniane schody, poszukuje dostawców
impregnowanych i w pełni malowanych listew do okien drewnianych.
Komputery/ICT

BRES20140822001
7-PAZ-2014

Hiszpania

BOFR20140827001
8-PAZ-2014

Francja

Hiszpańska firma zajmująca się sprzedażą hurtową urządzeń z branży ICT oferuje usługi jako przedstawiciel
handlowy.
Francuska firma opracowała platformę SaaS do dzielenia się i przeglądania dokumentów we wszystkich
formatach, z naciskiem na pakiet Adobe (PDF, Photoshop, Illustrator i InDesign). Firma oferuje swoje
rozwiązania w formie umowy licencyjnej klientom z branży marketingu i komunikacji oraz wydawcom
oprogramowania specjalizującym się w programach dla profesjonalistów.
Spożywcza

TRLV20140714001
9-PAZ-2014

Łotwa

BOFI20140815001
10-PAZ-2014

Finlandia

Łotewskie MŚP działające w sektorze spożywczym poszukuje technologii rozciągania mięsa do produkcji
faszerowanych koreczków mięsnych. Technologia winna wykluczać pracę ręczną na każdym etapie. Firma
poszukuje współpracy na podstawie umowy handlowej ze wsparciem technicznym, jeśli technologia jest w
pełni rozwinięta lub umowy współpracy technicznej, w przypadku, gdy technologia jest dopracowywana.
Firma z siedzibą w Finlandii opracowała innowacyjny suplement diety w formie gumy do żucia, kierowany
zwłaszcza dla dzieci. Firma poszukuje partnera do produkcji i dystrybucji produktu pod stworzoną marką lub
marką własną.
Pojazdy i maszyny

BOES20130802002
11-PAZ-2014
BRFR20140807002
12-PAZ-2014

Hiszpania
Francja

Hiszpańska firma działająca w branży karoserii samochodów ciężarowych poszukuje pośredników
handlowych, w szczególności dystrybutorów.
Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji specjalistycznych maszyn do wykończania
części przemysłowych, odkamieniania, odtłuszczania, przycinania, usuwania zadziorów, piaskowania, mycia,
czyszczenia, suszenia, bębnowania poszukuje umów produkcyjnych i podwykonawczych z producentami
wyspecjalizowanymi w rozwiązaniach wykończeniowych, takich jak odtłuszczanie.

BOIT20140801002
13-PAZ-2014

Włochy

Włoska firma projektująca i produkująca maszyny drukarskie na skalę przemysłową poszukuje importerów i
dystrybutorów.
Metalowa

BORO20140903002
14-PAZ-2014

Rumunia

BOHU20140519002
15-PAZ-2014

Węgry

BOHR20140704002
16-PAZ-2014

Chorwacja

Rumuński producent różnego rodzajów zbiorników, cystern i pojemników metalowych dla wielu gałęzi
przemysłu, poszukuje potencjalnych partnerów zainteresowanych usługami pośrednictwa na rynku
(dystrybutorów) dla sprzedaży produktów firmy za granicą. Ponadto, firma jest gotowa do działania jako
podwykonawca dla firm zagranicznych.
Węgierska firma oferuje swoje wolne moce przerobowe w branży metalowej w zakresie tokarstwa,
frezowania metali, produkcji niestandardowych urządzeń stosowanych w obróbce metali. Spółka pragnie
znaleźć partnerów do działań w zakresie podwykonawstwa i wzajemnych możliwości produkcyjnych w całej
Europie.
Chorwackie MŚP z sektora obróbki metalu różnymi technikami oferuje usługi podwykonawstwa oraz
partnerstwo produkcyjne zainteresowanym podmiotom.
Sektor morski/lotniczy

BOIT20140911001
17-PAZ-2014

Włochy

Włoska firma produkuje drony i lekkiej konstrukcji helikoptery i samoloty poszukuje nowych pośredników
handlowych i nowych form współpracy w celu eksportu oraz rozwoju produkcji.
Turystyka

BOIT20140919001
18-PAZ-2014

Włochy

Włoski agent nieruchomości posiadający w swojej ofercie domki wakacyjne na Sardynii na sprzedaż i pod
wynajem poszukuje współpracy z agencjami nieruchomości i inwestorami w celu promocji oferty za granicą.
Tekstylia i ubrania

BRCZ20140926001
19-PAZ-2014

Czechy

Czeski producent ubranek dziecięcych i tekstyliów domowych poszukuje różnych tkanin oraz różnego
rodzaju nasion nadających się do napełniania poduszek.

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

