OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/I/2015
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej dla branży metalowej.
W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,

kontakt: Sylwia Zieja, een@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Lokalizacja
firmy
Włochy

Opis współpracy

Lp.

Numer oferty

1.

M/I/201520121219038

2.

M/I/201520120905013 BO

Rumunia

Rumuński producent różnego rodzaju zbiorników, pojemników z metalu dla wielu gałęzi przemysłu,
poszukuje potencjalnych partnerów zainteresowanych dystrybucją, sprzedażą produktów firmy zagranicą.
Firma chce działać jako podwykonawca dla firm zagranicznych.

3.

M/I/2015BOSI20150108001

Słowenia

Słoweńska firma produkcyjna, działająca w zakresie obróbki metalu oraz oferująca wysokiej jakości usługi
spawalnicze, projektowanie i produkcję specjalnych konstrukcji metalowych, przenośników, różnych innych
wyrobów metalowych (zbiorniki, silosy, ramy, obudowy) oraz niestandardowych urządzeń odpylających dla
przemysłu oferuje usługi podwykonawstwa dla zainteresowanych partnerów.

4.

M/I/2015BOTR20141209001

Turcja

5.

M/I/2015BOES20131216002

Hiszpania

6.

M/I/2015BRES20131126002

Włoska firma specjalizująca się w produkcji średniej wielkości półproduktów i konstrukcji z żelaza i stali,
usługach obróbki metalu, piaskowania oraz malowania oferuje usługi podwykonawstwa.

Turecka firma specjalizująca się w produkcji drogowych barier ochronnych ze stali powlekanej na gorąco
poszukuje dystrybutorów.
Hiszpański producent profili metalowych oraz spawanych, galwanizowanych rur stalowych i profili do
żaluzji poszukuje dystrybutorów w Europie.

Hiszpańska firma z ponad 45-letnim doświadczeniem w branży metalowej oferuje usługi podwykonawstwa.
Firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem, przekładniach zębatych, spawaniu i montażu dla różnych
branż: lotniczej, rolniczej, spożywczej, medycznej, maszynowej, energetycznej, morskiej.
Firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące wszystkie dziedziny współpracy na polach: inżynieria,
logistyka i procesy zakupów, obszar produkcji, zintegrowane usługi podwykonawstwa, jakość procesu i
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produktów.
Możliwe rodzaje oferowanej współpracy to umowy o współpracy i usługi podwykonawstwa.
Rumuńska firma specjalizująca się w obróbce metodą CNC części metalowych i elementów ze stali, stali
nierdzewnej, aluminium oraz mosiądzu oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla partnerów z krajów
UE.

7.

M/I/2015BORO20130724001

Rumunia

8.

M/I/201520120305025 BO

Serbia

Serbski klaster sektora metalurgicznego poszukuje partnerów w krajach UE. Jego produkty obejmują
konstrukcje metalowe, systemy dostarczania wody, dojarki, maszyny rolnicze i maszyny przemysłowe do
specjalnych zastosowań. Firma poszukuje dystrybutorów i partnerów do zawiązania spółki joint venture.

9.

M/I/201520121006001 BO

Serbia

Serbska firma specjalizująca się w produkcji różnego typu stalowych pojemników oraz szaf (na ubrania,
elektrycznych, pocztowych) poszukuje dystrybutorów.

10.

M/I/201520091115005 BO

Rumunia

11.

M/I/2015BOIT20141222009

Włochy

12.

M/I/2015BOES20150317002

Hiszpania

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji sprężyn jest zainteresowana współpracą z
międzynarodowymi partnerami, poszukującymi tego typu produktów. Przyszła współpraca miałaby odbywać
się na podstawie umów podwykonawstwa lub umów agencyjnych.

13.

M/I/2015BOBG20131206001

Bułgaria

Bułgarska firma jest zaangażowana w projektowanie i produkcję części metalowych metodami metalurgii
proszkowej. Firma poszukuje dystrybutorów.

14.

M/I/2015BOHR20150206001

Chorwacja

15.

M/I/2015BRUK20150303002

Wielka
Brytania

Rumuńska firma aktywna na rynku konstrukcji metalowych oraz ich części specjalizuje się w produkcji
nowoczesnych i wysokiej jakości bram, ogrodzeń, poręczy, drzwi garażowych, systemów parkingowych do
zastosowań domowych i przemysłowych. Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla partnerów
zagranicznych.
Włoska firma z długą tradycją w produkcji mebli metalowych i elementów do mebli metalowych jest
zainteresowana znalezieniem nowych dystrybutorów i oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla firm
działających w branży meblarskiej.

Chorwacka firma specjalizująca się w obróbce metali oferuje podwykonawstwo - produkcję różnych
wyrobów metalowych lub umowę usługową.
Firma z Londynu poszukuje producenta części metalowych. Części mają być wykończone miedzią (lub
wykonane z innego metalu i pokryte miedzią). Wszystkie części będą polakierowane aby chronić przed
odbarwieniem. Komponenty będą połączone tak, aby tworzyły dwa różnej wielkości wieszaki na kurtki.
Projekt obejmie 10 000 - 15 000 sztuk każdego z komponentów.
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16.

M/I/2015BRHR20150206001

Chorwacja

Chorwacka firma działająca w sektorze metalurgicznym, specjalizująca się w produkcji metalowych
produktów, oferuje usługi dystrybucyjne potencjalnym zagranicznym partnerom.

17.

M/I/2015BRHR20150311001

Chorwacja

18.

M/I/201520120903026 BO

Serbia

19.

M/I/201520091115005 BO

Rumunia

20.

M/I/2015BOIN20150304001

Indie

21.

M/I/2015BOHU20141204001

Węgry

Chorwacka firma maszynowa, specjalizująca się w tokarstwie, spawaniu i wyrobie drobnych materiałów
metalowych oferuje usługi reprezentacyjne producentom produktów powiązanych z ich działalnością. Firma
jest zainteresowana nawiązaniem współpracy na zasadzie umowy jako przedstawiciel handlowy.
Serbska firma, działająca na rynku od 1993 roku, produkuje różnego rodzaju konstrukcje stalowe
przeznaczone dla przemysłu oraz zakładów produkujących stalowe platformy, klatki schodowe. Zapewnia
również usługi w zakresie cięcia i spawania stali. Dodatkowo firma, posiadając dobrze wyposażoną linię
produkcyjną (o powierzchni 1500m2) zajmuje się produkcją pojemników do składowania opakowań PET.
Firma poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów, zainteresowana jest nawiązaniem długoterminowej
współpracy z podobnymi partnerami, w celu sprzedaży swoich produktów (zwłaszcza platform stalowych
oraz klatek schodowych)
Rumuńska firma prowadząca działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i części konstrukcji,
specjalizuje się w produkcji nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań do każdego typu bram, ogrodzeń,
balustrad, bram garażowych, systemów parkingowych itp. do domów i dla wykorzystania przemysłowego.
Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla zagranicznych partnerów aktywnych w tych
samych/zbliżonych dziedzinach.
Indyjska firma zajmująca się w projektowaniem, produkcją i eksportem szerokiej gamy produktów, tj.
złączki hydrauliczne, kołnierze hydrauliczne, zaciski do rur, zawory szybkozłącze, armatura łącząca węże i
zespoły przewodów i produktów wg projektu klienta. Produkty wytwarzane są zgodnie z odpowiednimi
międzynarodowym standardami takimi jak DIN, SAE, ISO, JIS dla ułatwienia wymienności. Firma
poszukuje partnerów do sprzedaży swoich produktów w krajach europejskich.
Węgierska firma zajmuje się inżynierią mechaniczną, produkuje wyroby metalowe. Firma poszukuje umowy
produkcyjnej i oferuje swoje produkty do dystrybucji oraz swoje usługi jako podwykonawca w UE.

22.

M/I/2015BOFI20150113004

Finlandia

23.

M/I/2015BOHR20150311001

Chorwacja

24.

M/I/2015BOBG20131126001

Bułgaria

Fińska firma produkuje i sprzedaje wysokiej jakości standardowe i specjalne kształtki ze stali nierdzewnej.
Fińska firma poszukuje agentów, przedstawicieli i dystrybutorów oraz oferuje podwykonawstwo dla okuć ze
stali nierdzewnej.
Chorwacka firma zajmująca się obróbką, spawaniem i toczeniem wyrobów metalowych jak i produkcją
części metalowych oferuje swoje usługi w formie umów produkcyjnych i usługowych.
Bułgarska firma produkująca precyzyjnie skalibrowane profile stalowe, tłoczone na zimno, o przekroju
okrągłym, kwadratowym i sześciokątnym poszukuje dystrybutorów z krajów UE i spoza UE.
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