OFERTY KOOPERACYJNE- Grudzień 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: een@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Partnership Opportunities Database (POD)
Numer oferty

Lokalizacja firmy

Opis współpracy
Materiały i usługi budowlane
Duńska firma poszukuje dostawcy dębowych desek do produkcji stołów dębowych z Polski lub rejonu
morza bałtyckiego. Niedawno utworzona duńska firma, projektująca i rozwijająca swój produkt poszukuje
dostawcy / podwykonawcy. Może to być tartak, dystrybutor drewna lub fabryka dębowych desek.
Belgijska firma produkująca innowacyjne kliny z polietylenu i polipropylenu, służące do montażu
drewnianych podłóg, drzwi, okien, konstrukcji dachowych i paneli fotowoltaicznych poszukuje
dystrybutorów.
Produkty drewniane, meble

BRDK20141008001
1-GR-2014

Dania

BRBE20141022001
2-GR-2014

Belgia

BOFR20141118001
3-GR-2014

Francja

Marka poświęcona tworzeniu mebli z drewna oraz materiałów syntetycznych (krion) poszukuje
dystrybutorów oraz detalistów w celu sprzedaży swoich produktów na rynkach europejskich i
stowarzyszonych.
Tekstylia, ubrania

BRSI20141104002
4-GR-2014

Słowenia

Słoweńska firma, lider w dziedzinie odzieży ochronnej oraz rozwiązań pożarowych, działający na rynku
słoweńskim, austriackim i niemieckim poszukuje firmy, która uzupełni ich obecną ofertę. Oferują usługi
dystrybucyjne oraz umowę joint venture.
Sprzęt elektroniczny i elektryczny

BRBE20141020001
5-GR-2014

Belgia

Belgijska firma tworząca efekty specjalne 3D do modeli w skali poszukuje producentów okablowania dla
woltażu pomiędzy 3 a 5 V.

10 HR 89GL 3GKO
6-GR-2014

Chorwacja

Chorwacka grupa badawcza w dziedzinie geologii, geofizyki i geodezji opracowała system indeksacji jakości
sejsmicznej mas skalnych. Głównym celem systemu jest opisanie nieciągłości do głębokości 50 m

bezpośrednio z tomografii refrakcyjnej. Celem projektu jest określenie potencjału systemu do wyznaczania
ogólnej kondycji mechanicznej, szczególnie w strefie zwietrzałych skał węglowych. Grupa poszukuje
partnerów do dalszych badań w projekcie.
Pojazdy i maszyny/Maszynowa
BOAT20140227001
7-GR-2014

Austria

Austriacka firma specjalizująca się w pomocy w prototypowaniu, doposażaniu, produkcji części w branży
motoryzacyjnej poszukuje podwykonawstwa/outsourcingu.

BOPT20140808002
8-GR-2014

Portugalia

Portugalska firma specjalizująca się w produkcji maszyn do napełniania, zamykania i znakowania butelek
poszukuje firm zainteresowanych współpracą.

BOES20141027003
9-GR-2014

Hiszpania

Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu systemów biegów poszukuje partnerów
do dystrybucji lub umowy o podwykonawstwo.

BRRO20131011001
10-GR-2014

Rumunia

Rumuńska firma prowadząca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży obrabiarek specjalizuje się głównie
w sprzedaży i dystrybucji narzędzi pneumatycznych, akcesoriów sprężonego powietrza, klejów
poliuretanowych, TNT, itd. Rumuńska firma poszukuje zagranicznych producentów działających w tej
samej/pokrewnej dziedzinie działania w celu dystrybucji swoich produktów w Rumunii.

BORO20141104002
11-GR-2014

Rumunia

Rumuński producent urządzeń przemysłowych dla następujących branż: - hutnictwa; -budownictwa; górnictwa; - ochrony środowiska; - przemysłu okrętowego; - recyklingu złomu żelaza poszukuje
dystrybutorów dla swoich produktów, w UE i na rynkach azjatyckich.
Medyczna

BRHU20141103001
12-GR-2014

Węgry

Węgierska MŚP, która zajmuje się dystrybucją produktów związanych ze zdrowiem (wyrobów medycznych,
suplementów diety) jest otwarta na różne możliwości współpracy w oparciu o usługi pośrednictwa na
rynku. Firma poszukuje nowych produktów, aby poszerzyć swoją gamę produktów, w szczególności odżywki
i suplementy diety do specjalnych celów medycznych. Firma poszukuje partnerów z Unii Europejskiej i
Szwajcarii.
Opakowania/Papier

BRHU20140826001
13-GR-2014

Węgry

Węgierska firma zajmuje się przemysłowymi technologiami opakowań plastikowych i dystrybucją opakowań
z tworzyw sztucznych. Firma chce rozszerzyć swoje portfolio produkcyjne o opakowania papierowe, dlatego
poszukuje producentów z krajów UE.

Różne inne produkty
BRLT20140805001
14-GR-2014

Litwa

Litewska firma specjalizuje się w produkcji zniczy. Firma sprzedaje swoje produkty na Litwie i w innych
krajach europejskich, a w tej chwili poszukuje dostawcy różnych materiałów do produkcji świec.
metalowa

BOLT20141110002
15-GR-2014

Litwa

Litewska firma reprezentująca kilku litewskich producentów/podwykonawców komponentów metalowych
poszukuje producentów/konstruktorów oryginalnego sprzętu lub firm zarządzających projektami
zainteresowanych współpracą. Firma może zaoferować usługi obróbki blach i profili dla różnych sektorów,
zgodnie z potrzebami klienta.

BOPT20140422002
16-GR-2014

Portugalia

Portugalski producent mechanicznych urządzeń ze stali nierdzewnej dla różnych gałęzi przemysłu poszukuje
partnerów do opracowania nowych rozwiązań w obszarze urządzeń przemysłowych w celu zdobywania
nowych rynków.

BRRO20141117001
17-GR-2014

Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w badaniach i produkcji w zakresie spawania, lutowania i materiałach
pokrewnych poszukuje potencjalnych partnerów w celu rozwoju projektów w ramach partnerstwa.

BOSI20141002001
18-GR-2014

Słowenia

Słoweńska firma produkująca wszelkiego rodzaju sprężyny oraz produkty ze sprężystego drutu oferuje
swoje usługi dystrybucji i współpracy w formie umowy produkcyjnej.

BOSK20141013001
19-GR-2014

Słowacja

Słowacka firma oferująca na zamówienie produkty metalowe (wózki/taczki, rusztowania, narzędzia, sprzęt
dla domu i ogrodu) i usługi ślusarskie, poszukuje dystrybutorów (głównie z Austrii, Niemiec, i Szwajcarii).

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

