OFERTY KOOPERACYJNE- Listopad 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

BRFR20141014001
1-LIS-2014

Francja

BRIE20141009001
2-LIS-2014

Irlandia

BRRS20140605001
3-LIS-2014

Serbia

Opis współpracy
Materiały i usługi budowlane
W celu dywersyfikacji działań i zwiększenia udziału w rynku, francuska firma poszukuje uzupełniających
produktów, takich jak: stolarka drewniana i aluminiowa, okna i drzwi, wysokiej jakości meble i elementy
wystroju wnętrz. Współpraca w oparciu o umowę podwykonawczą lub joint venture.
Firma architektoniczna z Irlandii, posiadająca 25-letnie doświadczenie z zakresu projektowania, produkcji
oraz instalacji fasad ze szkła i aluminium, ugruntowaną pozycję na rynku, wiedzę i doświadczenie oraz
oferująca pełen zakres ekspertyz technicznych poszukuje nowoczesnych produktów
budowlanych/fasadowych w celu ich dystrybucji na terenie Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Firma jest
zainteresowana wszystkimi produktami wysokiej jakości.
Główną aktywnością przedsiębiorstwa serbskiego jest sprzedaż hurtowa materiałów do instalacji wodnokanalizacyjnych oraz wyposażenia łazienek. Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutora tych produktów.
Medycyna

BRFR20141007001
4-LIS-2014

Francja

BRES20140929002
5-LIS-2014
BOHU20141016001
6-LIS-2014

Hiszpania
Węgry

Francuska firma produkująca implanty medyczne poszukuje dostawców biozgodnego kwasu poli-Llaktydowego (PLLA) posiadającego certyfikat medycznej jakości (ISO 10993). Partnerzy mogą być
podwykonawcami, współpracować na podstawie umowy licencyjnej, produkcyjnej, wzajemnej produkcji lub
serwisowej.
Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją wyposażenia medycznego poszukuje europejskich producentów
urządzeń medycznych.
Węgierska firma oferuje urządzenie medyczne oparte na technologii elektrycznej stymulacji mięśni (EMS),
które może być wykorzystywane przede wszystkim do celów rehabilitacji po urazach, operacjach i korekcji
złej postawy ciała spowodowanej przez środowisko pracy. Firma poszukuje usług dystrybucji lub umowy

handlowej z firmami w UE i spoza UE, z wyjątkiem Chin i USA.
Metalowa
BRJP20141010001
7-LIS-2014

Japonia

BRNO20141007001
8-LIS-2014
BRNO20140909001
9-LIS-2014

Norwegia

BRCY20131010001
10-LIS-2014

Cypr

Przedsiębiorstwo cypryjskie specjalizujące się w dostarczaniu świeżych jaj, poszukuje nowych dostawców
świeżych kurzych jaj.

BOSK20140728001
11-LIS-2014

Słowacja

BOIT20141007001
12-LIS-2014

Włochy

Słowacka firma oferująca stabilne dostawy mrożonego mięsa ślimaków oraz kawioru ze ślimaków,
poszukuje partnerów (głównie z Europy i Azji), specjalizujących się w przetwórstwie ślimaków. Oferowana
forma współpracy: porozumienie o produkcji.
Włoska firma produkująca ekologiczną oliwę z oliwek, z ogromnym doświadczeniem w uprawie drzewek
oliwnych poszukuje dystrybutorów i agentów. Firma działa na wszystkich etapach produkcji oliwy, od
zbiorów po butelkowanie i handel. Działalność prowadzona jest w oparciu o 11 tys. drzew położonych w
gajach oliwnych na obszarze 52 hektarów.
Pojazdy i maszyny/maszynowa

BRNO20141020001
13-LIS-2014
20120712030 BO
14-LIS-2014

Norwegia

BRDE20140808001
15-LIS-2014
BOAT20141016001
16-LIS-2014

Niemcy

Norwegia

Hiszpania

Austria

Japońska firma handlowa z ponad 60-letnim doświadczeniem poszukuje dostawców laminowanych oraz
powlekanych szynoprzewodów miedzianych i aluminiowych, stosowanych do produkcji komponentów
elektrotechnicznych.
Norweska firma poszukuje dostawcy małych, okrągłych, metalowych pudełek (bez zawartości aluminium)
służących do przechowywania żywności.
Norweski producent okuć okiennych poszukuje partnera do produkcji elementów metalowych tj. zawiasów
i klamek, jak również obróbki oraz montażu wybranych części.
Spożywcza

Norweska firma produkująca mąkę poszukuje dostawców maszyn do automatycznego pakowania mąki
w 1 kg i 2 kg torbi papierowe.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kół i akcesoriów do rowerów wykonanych z
włókna węglowego oferuje podwykonawstwo.
Środowisko/energia/ochrona środowiska
Firma z północy Niemiec poszukuje producentów solidnych plastikowych zbiorników w różnych kształtach
do montażu małych oczyszczalni ścieków w Europie.
W odpowiedzi na zmiany klimatyczne i wymagania efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, firma
oferuje opatentowany podziemny system nawadniania. Jest to zrównoważone rozwiązanie nawadniania i
ulepszania gleby dla rolnictwa, rekreacji i parków golfowych jak również prywatnych ogrodów. Firma chce
nawiązać współpracę z firmami zajmującymi się inżynierią lądową i wodną oraz robotami ziemnymi, które
włączą ofertę firmy do swoich usług.

BOSI20140911001
17-LIS-2014
BOIT20140918004
18-LIS-2014

Słowenia

BOBG20141007008
19-LIS-2014

Bułgaria

BOFR20140930001
20-LIS-2014

Francja

BOSI20141007002
21-LIS-2014

Słowenia

BOUK20141003001
22-LIS-2014

Wielka Brytania

To ugruntowane brytyjskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w produkcji środków
czyszczących do zastosowań w przemyśle. Firma ma do zaoferowania możliwość podzlecenia produkcji,
pomieszczenia magazynowe i centra dystrybucji, właścicielom marek, którzy chcą wejść na rynek brytyjski
oraz pobliskie rynki. Na tych lokalnych rynkach zapewnione będą dobre rozwiązanie logistyczne i
ekonomiczne.
Sprzęt elektroniczny i elektryczny

BOBE20141002001
23-LIS-2014
BOUK20140929001
24-LIS-2014

Belgia

Belgijska firma projektująca i produkująca oświetlenie wewnętrzne - lampy biurkowe, ścienne, podłogowe,
sufitowe oraz klosze poszukuje dystrybutorów tego typu produktów.
Brytyjska firma opracowała, na bazie własnej, unikalnej technologii, przenośny analizator chemiczny. Ten
produkt daje możliwość firmom z branży wydobycia i rafinacji ropy naftowej oraz gazu ziemnego,
wykonania w terenie, szybkiej oceny, ułatwiającej skuteczne decyzje operacyjne, co z kolei zapewnia
znaczne korzyści finansowe. Poszukiwani są partnerzy dystrybucyjni, którzy zajmują się dostawami sprzętu
technicznego dla przemysłu.
Opakowania/papier

BRNO20140925001
25-LIS-2014

Włochy

Wielka Brytania

Norwegia

Słoweńska firma produkująca pellety drzewne jakości A1 poszukuje dystrybutorów w całej Europie. Oferuje
umowę pośrednictwa handlowego.
Włoska firma produkująca i instalująca moduły fotowoltaiczne poszukuje pośredników handlowych w celu
rozwoju działalności eksportowej.
Narzędzia i części
Bułgarska firma działająca w dziedzinie produkcji i obróbki mechanicznej przekładni redukcyjnej, kół
zębatych i przekładni poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli handlowych i partnerów handlowych
poprzez ustanowienie długoterminowych umów produkcyjnych lub outsourcingu umów z potencjalnymi
klientami.
Francuska firma sprzedaje złączki zaciskowe, złączki hydrauliczne, zawory kulkowe, armaturę spawalniczą,
zasuwy, osłony - poszukuje dystrybutorów we wszystkich krajach europejskich.
Ta słoweńska firma z sektora MŚP powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na innowacje
i komercjalizację innowacyjnych produktów. Opracowała elektroniczny zestaw zabezpieczający zawór
stosowany w samochodach z instalacją LPG (gaz płynny) i CNG (sprężony gaz ziemny) do ochrony silników
przed awarią. Produkt zapewnia dokładne dozowanie w każdych warunkach jazdy i niską cenę w
porównaniu do konkurencyjnych produktów. Firma poszukuje partnera do wprowadzenia produktu na
rynek.
Chemia i kosmetyki/chemiczna

Norweska firma poszukuje dostawców innowacyjnych naczyń jednorazowych.

BOUK20140924001
26-LIS-2014

Wielka Brytania

BRSI20140905001
27-LIS-2014

Słowenia

BRNO20140918001
28-LIS-2014
BRSI20141001001
29-LIS-2014

Norwegia

BRNO20140930001
30-LIS-2014
BOBR20140930002
31-LIS-2014

Norwegia

BOAT20141006002
32-LIS-2014

Austria

Słowenia

Brazylia

Brytyjska firma z siedzibą w południowo-wschodniej Anglii - wyłączny dystrybutor, nagradzanego systemu
opakowań nadmuchiwanych powietrzem, chroniących delikatne i cenne przedmioty podczas transportu,
poszukuje dystrybutorów w Europie (głównie we Francji, Polsce i krajach Beneluxu).
Różne inne produkty i usługi
Słoweńska firma poszukuje producentów innowacyjnych produktów z sektora obronnego, policji, wojska,
taktycznego oraz sprzętu myśliwskiego. Firma jest zainteresowana odzieżą i innymi akcesoriami, a także
sprzętem IT dla ww. branż. Firma oferuje usługi pośrednika handlowego i sprzedaż poprzez swój sklep
internetowy. Firma posiada kanały dystrybucyjne i sprzedaży detalicznej w Słowenii, szybko rozwijające się
też poza krajem.
Norweski producent sprzętu wspomagającego dla osób niepełnosprawnych poszukuje dostawców
elementów technicznych dla swoich produktów.
Słoweńska firma poszukuje partnerów w Europie w obszarze bieżnikowanych opon do samochodów
ciężarowych. Firma jest zainteresowana importem bieżnikowanych opon i oferuje swoje usługi jako agent
lub dystrybutor na rynku słoweńskim.
Mała norweska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą ceramicznych urn dla zwierząt poszukuje
podwykonawcy.
Brazylijski producent sznurka sizalowego o różnych średnicach poszukuje dystrybutorów w krajach UE. Sizal
to naturalne włókno otrzymywane z agawy, posiadające doskonałą wytrzymałość w ciężkim klimacie, w
warunkach zasolenia i nasłonecznienia. Sznurek jest produkowany na małych farmach rodzinnych.
Edukacja/szkolenia/staże
Austriacka firma poszukuje długoterminowych partnerstw z uniwersytetami w celu zaoferowania
6-miesięcznych praktyk w dziale sprzedaży dla ich studentów. Firma specjalizuje się w produktach z
aluminium. Austriacka firma dostarcza swoje produkty do 60 krajów na całym świecie i eksportuje 50%
swoich produktów. Firma oferuje bezpłatne zakwaterowanie i wynagrodzenie dla stażystów. Po ukończeniu
stażu możliwe jest stałe zatrudnienie.

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

