OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/I/2015
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej z różnych branż.
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
Lp.

Numer oferty

Lokalizacja
firmy
Włochy

1.

R/I/2015BRIT20140714001

2.

R/I/201520100113028 BR

Włochy

3.

R/I/2015BRIT20141215001

Włochy

4.

R/I/2015BRUK20141220001

Wielka
Brytania

5.

R/I/2015BRES20130709001

Hiszpania

Opis współpracy
Spółka prowadzi działalność w zakresie zamówień publicznych na roboty i usługi według planów
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw włoskich na rynku bułgarskim. Firma zamierza rozszerzyć swoją
działalność na inne rynki Unii Europejskiej oferując doświadczenie i wiedzę ekspercką, ale wymaga to
współpracy z firmami działającymi na rynkach w Polsce, Czechach, Słowenii, na Słowacji, na Węgrzech w
celu zbudowania stabilnego partnerstwa w formie prawnej "Europejskie zgrupowanie interesów
gospodarczych".
Włoska firma produkująca wysokiej jakości tradycyjny likier Limoncello, specjalność wybrzeża Amalfi
(Włochy, region Kampania, prowincja Salerno), a także inne produkty tradycyjne, poszukuje agenta z
dobrymi kontaktami w branży HoReCa. Firma zainteresowana jest także znalezieniem dystrybutorów.
Oferuje produkty wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
Włoska firma startup opracowała katalog elektroniczny dla maszynistów pociągów, którego celem jest
zbieranie organizowanie i dystrybucja dokumentów umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym
pomiędzy zarządem firmy kolejowej i personelem operacyjnym. Firma poszukuje partnerów, którzy pomogą
im wejść na rynek europejski w sektorze kolejowym .
Brytyjska firma oferuje systemy do produkcji energii odnawialnej nadające się do zainstalowania zarówno w
obiektach mieszkalnych, jak i użytkowych. Firma dąży do poszerzenia asortymentu. Poszukuje współpracy
na podstawie umowy dystrybucyjnej na innowacyjne systemy do produkcji energii odnawialnej i
komponentów odpowiednie do nowobudowanych lub istniejących obiektów.
Hiszpańska firma, specjalizująca się w komercjalizacji zagranicznych obrabiarek dla hiszpańskiego sektora
przemysłowego, poszukuje producentów innowacyjnych obrabiarek umożliwiających wytłaczanie,
produkcję lin i sznurów, gięcie rur, profilowanie, produkcję siatek zgrzewanych i wzmacniających. Firma
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oferuje swoje usługi jako pośrednik handlowy (przedstawiciel handlowy).
6.

R/I/2015BRIL20140827001

Izrael

7.

R/I/2015BRUK20141203001

Wielka
Brytania

8.

R/I/2015BRPT20140106001

Portugalia

9.

R/I/2015BRES20131126003

Hiszpania

10.

R/I/2015BRIN20141105001

Indie

11.

R/I/2015BRES20131126001

Hiszpania

12.

R/I/2015BRIN20141022001

Indie

13.

R/I/2015BRBR20140923001

Brazylia

14.

R/I/2015BRES20131126002

Brazylia

Izraelska firma z sektora MŚP zajmuje się opracowaniem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą leków,
suplementów i urządzeń medycznych. Firma oferuje swoje usługi dla zagranicznych producentów
podobnych produktów. Możliwa umowa licencyjna lub dystrybucyjna.
Brytyjska firma konsultingowa z dużym doświadczeniem w sektorze energii i środowiska poszukuje
możliwości poszerzenia swojej oferty o wysokiej jakości technologie związane z rosnącym podsektorem
biomasy. Firma jest zainteresowana umową handlową w zakresie systemów związanych z biomasą,
wyposażeniem i akcesoriami. Przewidywany zasięg realizowanych umów - teren całej Irlandii.
Portugalska firma, specjalizująca się w produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów rybnych i owoców
morza (świeżych i mrożonych), poszukuje nowych dostawców tych produktów (np. ryby, małże i krewetki)
w celu zwiększenia różnorodności swojej oferty.
Hiszpańska firma specjalizująca się w imporcie-eksporcie urządzeń klimatyzacyjnych, oferuje współpracę w
zakresie reprezentacji handlowej na teren Hiszpanii i Portugalii dla producentów, dystrybutorów,
hurtowników klimatyzacji, narzędzi i akcesoriów.
Wiodąca grupa produkcyjna w Indiach wytwarzająca linie do produkcji elektrod spawalniczych. elektrody
spawalnicze, huty oraz oferująca różne inne artykuły, dobra konsumpcyjne i usługi poszukuje współpracy
technicznej lub umowy handlowej ze wsparciem technicznym w zakresie produkcji zaawansowanego
technologicznie wyposażenia obronnego w Indiach.
Hiszpańska firma specjalizująca się w naprawie, konserwacji i handlu pojazdami specjalistycznymi: pojazdy
pomocy drogowej, pojazdy do usuwania awarii, wozy, wywrotki, wagony, części i akcesoria, oferuje usługi
dystrybucyjne.
Firma poszukuje producentów pojazdów specjalistycznych, części i akcesoriów, aby rozpowszechniać je na
rynku krajowym.
Hinduska firma inżynieryjna planuje budowę elektrowni opartej o ogniwa fotowoltaiczne. Firma poszukuje
partnera do spółki joint venture w celu dostarczenia gotowych rozwiązań ('pod klucz') do planowanej,
podłączonej do sieci, elektrowni o mocy 20 MW. Zdolności produkcyjne zapewnia strona hinduska.
Brazylijska firma mleczarska i dystrybutor artykułów spożywczych poszukuje dostawców przypraw i
dodatków, takich jak oliwa z oliwek, serca palmowe w puszce, suszone pomidory, grzyby, oliwki, tuńczyk,
różne rodzaje serów, produkty nabiałowe, szynki i szynki wędzone w celu dystrybucji do stanu Bahia
(Brazylia).
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
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15.

R/I/201520130529039 BR

Wielka
Brytania

16.

R/I/2015BRUK20141217001

Wielka
Brytania

17.

R/I/201520130226025 BR
R/I/2015BRDK20150203001

Wielka
Brytania
Dania

19.

R/I/2015BRBG20140205001

Bułgaria

20.

R/I/2015BRUK20140714001

Wielka
Brytania

21.

R/I/2015BRSI20150130001

Słowenia

22.

R/I/2015BRUK20140918002

Wielka
Brytania

18.

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
produktów.
Możliwe rodzaje oferowanej współpracy to umowy o współpracy i usługi podwykonawstwa.
Brytyjska firma, z siedzibą w Walii świadczy kompleksowe usługi doradcze geotechniczne i geośrodowiskowe i specjalizuje się w zakresie gazu wysypiskowego, odcieków, inżynierii składowisk odpadów
poszukuje średnich firm budowlanych do partnerstwa joint venture.
Brytyjska firma z branży mediów drukowanych poszukuje nowych i innowacyjnych produktów w swojej
branży z rynków Europy wschodniej i środkowej. Firma oferuje swoje usługi w Wielkiej Brytanii jako
pośrednik (agent/dystrybutor) dla producentów.
Brytyjska firma - projektant i producent opakowań płaskich, tekturowych zabawek edukacyjnych poszukuje
wzajemnych producentów i usługodawców logistycznych.
Mała duńska firma, która sprzedaje torby z przetworzonego polipropylenu, poszukuje firmy w Europie, która
może produkować i szyć dla nich torby. Klient powinien być w stanie uszyć uchwyty z elastycznego
materiału aby móc zamknąć torbę, jak również plastikowe szyny do zawieszania.
Bułgarska firma poszukuje producentów zapięć/zamków głównie z Turcji i krajów azjatyckich, ale
producenci europejscy są również preferowani pod warunkiem, że ich cena jest konkurencyjna. Firma chce
działać jako dystrybutor tych produktów na rynku bułgarskim.
Ten brytyjski dostawca szkoleń skoncentrowany jest na treningu na siłowni i trenerach personalnych w
północnej Anglii. Firma jest rozpoznawana jako dostawca najwyższej jakości kursów dotyczących zdrowia i
fitness wśród wszystkich spokrewnionych organizacji branżowych.
Firma poszukuje partnerów, którzy mogą zaoferować nowe programy dla ich klientów, za pośrednictwem
agencji handlowej, dystrybucyjnej, franszyzy lub umowy o świadczenie usług.
Słoweński producent olejów spożywczych poszukuje wyłącznej firmy handlowej lub wyłącznego dostawcy
wysokiej jakości ciemnozielonych nasion dyni i innych rodzajów nasion i orzechów. Firma zainteresowana
jest umową handlową lub dystrybucyjną.
Brytyjskie multidyscyplinarne biuro projektowe pracuje dla klientów wszystkich rodzajów i rozmiarów, w
szerokim zakresie branż/sektorów. Bez względu czy jest to grafika lub projektowanie stron, branding,
promocja lub wystawa, fotografia, drukowanie lub pisanie tekstów, firma zapewnia pełny pakiet wsparcia
marketingowego.
Firma chciałaby pozyskać podwykonawców z dziedziny IT do ich działu programowania stron
internetowych.
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Chorwacka firma (sklep detaliczny - obuwie) oferuje usługi dystrybucyjne dla potencjalnych partnerów
zagranicznych. Poszukuje partnerów z obszaru UE w celu dystrybucji swoich produktów na rynku
chorwackim.
Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje producenta skórzanych butów damskich w małej numeracji 31-36 (EU).
Firma poszukuje producentów z Włoch, Francji, Hiszpanii i Polski.
Niemiecka firma specjalizuje się w technologiach, procedurach i systemach operacyjnych maszyn dla
przetwórstwa mięsnego i serów. Firma szuka partnerów w Polsce, Słowacji i Czechach, którzy mogliby
produkować specjalne części poprzez obracanie, wałkowanie i spawanie stali nierdzewnej.

23.

BRHR20150312001

Chorwacja

24.

R/I/2015BRUK20150311001
R/I/2015BRDE20150319002

Wielka
Brytania
Niemcy

26.

R/I/2015BRSE20150310001

Szwecja

Nowopowstała szwedzka firma zlokalizowana w południowej Szwecji poszukuje hurtowni / producentów
wysokiej jakości akcesoriów / wyposażenia dla dzieci w wieku 0-3. Firma szuka produktów takich jak
wózki, łóżeczka, foteliki samochodowe, zabawki, ubranka i inne produkty dla dzieci 0-3.

27.

R/I/2015BRUK20150316001

Wielka
Brytania

28.

R/I/201520121224010 BR

Serbia

Wiodąca firma brytyjska, zaangażowana w projektowanie, produkcję, dostarczanie i instalację systemów
blokujących pojazdy (np. automatyczne bramy, elektro-hydrauliczne blokady na drogach, pachołki i barierki
z podnoszonym ramieniem) poszukuje partnerów - producentów / podwykonawców z możliwościami
fabrykacji i częściowego montażu. Prace z wysokogatunkowym materiałem, w tym miękka stal, w
europejskich standardach.
Serbska firma specjalizująca się w dystrybucji obwodów, komponentów, sprzętu multimedialnego, gier i
akcesoriów do gier, oferuje swoje usługi jako dystrybutora firmom z sektora IT.

29.

R/I/2015BRRO20141230004
R/I/2015BRSE20141222001
R/I/2015BRUK20150303001

Rumunia

32.

R/I/2015BRNO20150204001

Norwegia

33.

R/I/2015BRES20150212001

Hiszpania

25.

30.
31.

Szwecja
Wielka
Brytania

Dystrybutor i sprzedawca detaliczny produktów stomatologicznych i medycznych z Rumunii, poszukuje
producentów takich produktów.
Szwedzka firma poszukuje doświadczonego producenta i / lub hurtowni kół do dziecięcych wózków, koła
mogą być gumowe lub wypełnione pianką, średnica - 150 mm.
Brytyjska firma działająca w branży okulistycznej wychodzi poza swój lokalny rynek, na którym działa na
szeroką skalę i oferuje usługi jako agent/ dystrybutor dla różnego typu sprzętu audiologii.
Norweska firma specjalizująca się w urządzeniach dźwigowych do pontonów/ małych łódek i dyszy
wodnych używanych w łodziach motorowych z kabiną. Firma poszukuje partnerów do produkcji urządzeń
dźwigowych. Poszukiwany partner powinien być wysoko wykwalifikowany silnie nastawiony na jakość i
kompetentny w gięciu rur, spawaniu stali nierdzewnej, montażu i pakowaniu. Firma oferuje umowę
produkcyjną.
Hiszpańska firma specjalizująca się w dystrybucji jedzenia, orzechów, słodyczy, ciasteczek, cukierków,
czekolady i pikantnych produktów oferuje swoją sieć sprzedaży producentom z Europy i Chin.
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34.

R/I/2015BRSE20141223001

Szwecja

35.

R/I/2015BRFR20131008001

Francja

36.

R/I/2015BRRS20140406001
R/I/2015BRFI20141218001

Serbia

37.

38.

R/I/2015BRFR20150316001

39.

R/I/2015BRUK20150309001
R/I/2015BRUK20150309002

40.

41.

42.

Finlandia

Francja

Szwedzka firma towarów konsumpcyjnych poszukuje producenta i/lub hurtownika 3-punktowych
szelek/pasów i klamer do dziecięcych wózków. Firma poszukuje producentów, którzy mają doświadczenie
w produkcji szelek i klamer dla sektora dziecięcego. W/w produkty muszą spełniać wymogi europejskich
standardów określone w EN1888.
Francuska firma, szkoła i dystrybutor sprzętu do kitesurfingu, oferuje przez cały rok zorganizowane
wycieczki kitesurfingu w Languedoc Roussillon (południe Francji) miejscowości, gdzie ten sport się
narodził. Firma poszukuje partnerów - tour operatorów specjalizujących się w wyjazdach sportowych i
przyrodniczych. Obecnie, firma oferuje jeden pakiet podróży ale jest w stanie rozbudować swoją ofertę
zgodnie z potrzebami klienta, włączając inne sporty wodne (stand up paddle - rodzaj surfingu, windsurfing,
kajak itp.)
Mała serbska firma specjalizująca się w dystrybucji i sprzedaży ubrań i bielizny oraz usługach biznesowych
oferuje potencjalnym partnerom dystrybucję ich produktów na serbski rynek.
Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu produktów bezpieczeństwa dla domów poszukuje
producentów zdolnych do wytwarzania wysokiej jakości opakowań do koców gaśniczych. Opakowania
powinny być wykonane z papieru Tyvek z nadrukiem wysokiej jakości na wierzchu. Firma jest
zainteresowana współpracą na zasadzie umowy produkcyjnej.
Francuska firma, producent szerokiego wachlarza detektorów smogu elektromagnetycznego i dystrybutor
rozwiązań ochronnych mających na celu redukcję ekspozycji pola elektromagnetycznego, poszukuje
europejskiego partnera w celu nawiązania współpracy opartej o umowę produkcyjną lub dystrybucyjną.
Poszukiwany partner, najlepiej w obszaru Unii Europejskiej, powinien być zdolny do produkcji niektórych
wyrobów, obecnie dystrybuowanych przez firmę francuską, zwłaszcza wielokrotne gniazda elektryczne
zabezpieczane wieczkami, zabezpieczane kable zasilania dla komputerów przenośnych i kable USB.

Brytyjska hurtownia i firma dystrybucyjna poszukuje producentów nie psujących się produktów
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w Wielkiej Brytanii.
Brytyjska firma poszukuje producenta markowego obuwia typu espadrille unisex z płótna bawełnianego i
podeszwą z gumy naturalnej. Wymagane jest obuwie w rozmiarach EU od 20 do 46 w różnych
kombinacjach barwnych. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną z producentami z Hiszpanii, Turcji,
Portugalii, Wielkiej Brytanii, Chin i Indii.
Szybko rozwijająca się firma grecka z ponad 40-letnim doświadczeniem w zakresie przywozu, sprzedaży i
R/I/2015Grecja
dystrybucji części zamiennych do samochodów poszukuje dostawców wysokiej jakości akumulatorów
BRGR20150318001
samochodowych. Firma rozważa umowę agencyjną jako formę współpracy z zagranicznymi
przedsiębiorstwami z sektora MŚP i/lub przemysłu.
Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu produktów bezpieczeństwa dla domów poszukuje
R/I/2015Finlandia
producenta zdolnego do wytwarzania wysokiej jakości optycznych czujników dymu. Producent powinien
BRFI20141218002
być w stanie produkować około 300.000 wysokiej jakości produktów według różnych projektów rocznie.
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Wielka
Brytania
Wielka
Brytania

Firma jest zainteresowana umową produkcyjną.
43.
44.

R/I/2015BRES20150317002
R/I/2015BRHR20150114001

Hiszpania
Chorwacja

Hiszpańska firma poszukuje producenta sprzętu hardware w celu wyposażenia swojej platformy zarządzania
dostępem do Internetu. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną
Chorwacka firma, dobrze rozpoznawalna na rynku krajowym i uznawana za wiarygodnego i rzetelnego
partnera z imponującymi referencjami we wszystkich segmentach branży inżynierii elektrycznej, w
szczególności w automatyce przemysłowej, oferuje usługi dystrybucyjne dla firm zaangażowanych w tym
sektorze - producentów systemów automatyki przemysłowej.
Brytyjska firma posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energii odnawialnej,
zaopatrująca firmy i organizacje w energetycznie efektywne produkty do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, włączając kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, oświetlenie i ogrzewanie elektryczne.
Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutor nowych i innowacyjnych produktów dla zagranicznych
producentów, którzy chcą poszerzyć swoją sieć na stabilnym i znaczącym nowym rynku. Firma jest również
otwarta na wspólne przedsięwzięcia typu joint venture w celu opracowania nowych produktów.

45.

R/I/2015BRUK20150130001

Wielka
Brytania

46.

R/I/2015BRNL20150109001

Holandia

Holenderska firma posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku w Holandii w sektorze opakowań dla
żywności jest zainteresowana sektorem opakowań żywności. Firma jest zainteresowana kontaktem z
potencjalnymi partnerami produkującymi opakowania mogące stanowić poszerzenie wachlarza dotychczas
oferowanych produktów - worki polipropylenowe, materiały anti-fog i torby polietylenowe i papierowe.
Firma jest otwarta na współpracę na zasadzie handlowej umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
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Wielka
Brytania

Brytyjska firma obecnie zajmuje się instalowaniem konwencjonalnych urządzeń bezpieczeństwa, w tym
urządzeń przeciwpożarowych, w dużych obiektach, takich jak fabryki i supermarkety. Aby wyjść naprzeciw
potrzebom klientów i w wyniku analizy branży, firma byłaby zainteresowana współpracą na zasadzie umowy
agencyjnej lub dystrybucyjnej z partnerami dostarczającymi urządzeń, które mogłyby być zdalnie
obsługiwane za pomocą aplikacji na telefony komórkowe. Firma jest zainteresowana także doposażeniem już
istniejących systemów.
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