OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/II/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
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Opis współpracy
Szwedzka firma zaprojektowała zabawkę dla psów zrobioną z tektury o średniej gęstości połączoną z
pilnikiem do pazurów z papieru ściernego. Firma poszukuje partnera - producenta do długotrwałej
współpracy, partner może być firmą z Estonii, Litwy, Polski.
Niemiecki producent wysokiej jakości produktów ze skóry takich jak: spodnie, torby, torby przy siodłach,
buty. Firma poszukuje małych firm doświadczonych w produkcji związanej ze skórą, chcących wykonać
sandały i klapki. Partner może być firmą z Włoch, Polski lub Rumunii.
Rosyjska firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej kawy poszukuje producentów kawy w Niemczech,
Polsce, Szwajcarii i Litwy. Typ partnerstwa - umowa o dystrybucji.

Firma z północno-wschodniej Anglii zaangażowana w e-handel, zajmuje się linią ubrań dziecięcych
przeznaczonych dla dzieci wieku 3-10 lat. Firma poszukuje producenta ubrań wełnianych i dżinsowych dla
dziewczynek pasujących do linii wysokiej jakości akcesoriów z filcu. Partner powinien posiadać
doświadczenie w dostarczaniu tych produktów na rynek międzynarodowy. Zaletą dla partnera może być to,
że jest to nowy i rosnący rynek.
Słoweński dystrybutor obrabiarek, narzędzi tnących oraz sprzętu do maszyn, poszukuje nowych klientów w
R/II/2015Słowenia
południowo-wschodniej Europie, którzy poszukują wysokiej jakości obrabiarek, narzędzi tnących i
20130607026 BR
wyposażenia maszyn. Firma jest zainteresowana wzajemną produkcją.
Rumuńska lokalna sieć supermarketów, sprzedająca szeroki asortyment artykułów spożywczych i innych
R/II/2015Rumunia
produktów, oferuje pośrednictwo jako agent, importer lub dystrybutor dla zagranicznych producentów,
BRRO20141230001
eksporterów produktów żywnościowych.
Francuska firma aktywna w obszarze akcesoriów dla zwierząt domowych poszukuje nowych linii produktów
R/II/2015Francja
do lokalnej dystrybucji. Firma szuka producentów domków dla zwierząt, klatek, drewnianych kojców. Firma
BRFR20150323001
proponuje umowę produkcji.
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Firma z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w aplikacjach na smartfony, która dostarcza przełomowe
rozwiązania graczom komputerowym poszukuje partnera do joint-venture: wydawców gier
komputerowych, detalistów gier oraz wirtualnych społeczności graczy. Firma działa w sektorze gier
komputerowych oraz telefonii komórkowej.
Szwajcarska firma z doświadczeniem w sektorze warzywniczym poszukuje producentów bądź dostawców
specjalnych haków na pomidory lub haków rolkowych, które usprawnią pracę personelu.
Hiszpańska firma specjalizująca się w projektach w ramach integralnego systemu obiegu wody oraz
zarządzania stałymi odpadami miejskimi poszukuje partnerów do joint-venture w celu komercjalizacji i
wdrażania projektów w ich krajach.
Rosyjska firma specjalizująca się w handlu, usługach i konserwacji rowerów, sprzedaży części zapasowych i
sprzętu poszukuje dostawców i producentów wysokiej jakości rowerów i sprzętu rowerowego w UE, Azji,
krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Planowana współpraca w ramach umowy dystrybucyjnej.
Francuska firma specjalizująca się w produkcji tkanin poszukuje biocydu, który sprawi, że ich tkaniny będą
antybakteryjne, wodoodporne i nadające się do kontaktu z żywnością. Planowana współpraca w ramach
umowy produkcyjnej.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji instalacyjnych materiałów sanitarnych, cieplnych,
gazowych i wodnych oferuje swoje usługi dystrybucyjne.
Szwedzka firma oferująca towary konsumpcyjne poszukuje producentów polipropylenowych fotelików
rowerowych dla dzieci, formowanych wtryskowo.
Firma brytyjska poszukuje zagranicznych partnerów z sektora biotechnologii i technologii bezprzewodowej
zainteresowanych wejściem na rynek brytyjski i zwiększeniem swojej sprzedaży w UK.
Serbska firma zaangażowana w handel produktami do auto-napraw oferuje swoje usługi dystrybucyjne
podobnych produktów zagranicznych firm.
Serbska firma, specjalizująca się w handlu i dystrybucji produktów FMCG (szybko zbywalnych dóbr
konsumpcyjnych), oferuje działanie jako dystrybutor dla firm zagranicznych.
Polska firma, która specjalizuje się w sprzedaży hurtowej torebek i akcesoriów. Firma zajmuje się
dystrybucją najnowszych kolekcji firm włoskich i francuskich. Firma oferuje usługi w zakresie dystrybucji i
poszukuje producentów, projektantów ekologicznych torebek skórzanych. Perspektywicznymi partnerami
mogą być także sklepy i sieci sklepów z odzieżą i torebkami.
Brytyjska firma dostarczająca mundurki szkolne poszukuje producenta spódnicy w Europie w celu
produkowania szkolnych, plisowanych spódnic, wykonanych głównie z kraciastej tkaniny.
Firma z siedzibą w Holandii, projektuje i rozwija nowe materiały odblaskowe, w tym tkaniny, które odbijają
całe naturalne światło. Do wytwarzania jednego z tych materiałów firma poszukuje nowego partnera
produkcyjnego.
Szwedzki MŚP, projektant odzieży i akcesoriów, wymyślił praktyczne, a jednocześnie dekoracyjne,
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urządzenia do lokalizacji okularów. Urządzenie przypomina klips na krawat, i jest wyposażone w uchwyt na
okulary do stawiania gdy nie jest używany.
MSP szuka firmy produkcyjnej, najlepiej w ramach UE.
Belgijska firma poszukuje partnera zdolnego do produkcji toreb z lekkich, naturalnych tkanin. Firma
R/II/2015Belgia
poszukuje producenta który będzie w stanie udowodnić uczciwą, etyczną i ekologiczną produkcję zgodną z
BRBE20150223002
jej strategicznym podejściem.
Francuska firma jest dystrybutorem wysokiej jakości produktów przeznaczonych do czyszczenia i
R/II/2015Francja
hydroizolacji, które przedłużają żywotność i zwiększają wydajność odzieży, obuwia i sprzętu. Posiada dużą
BRFR20140128001
sieć klientów we Francji, które mogą rozpowszechniać produkty powiązane. Firma szuka nowej gamy
innowacyjnych produktów z branży sportowej do dystrybucji we Francji.
Niemiecki międzynarodowy producent mebli i krzeseł biurowych poszukuje podwykonawców w zakresie
R/II/2015Niemcy
tapicerki. Potencjalni partnerzy powinni być w stanie zapewnić firmie wysokiej jakości produkty i usługi.
BRDE20140703001
Rosyjska firma, która jest producentem i sprzedawcą modnych ubrań damskich w dużych rozmiarach,
R/I/2015Rosja
poszukuje producentów tekstyliów.
BRRU20141222001
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z gumy technicznej, silikonów, bakelitu i innych
R/II/2015Bułgaria
wyrobów wyciskanych. Zajmuje się systemami hydraulicznymi i pneumatyką; produkcja węży
BRBG20150128001
ciśnieniowych hydraulicznych chciałaby być franczyzobiorcą firmy zagranicznej.
Macedoński firma farmaceutyczna oferuje siebie jako przedstawiciela lub dystrybutora zagranicznych
R/II/2015Macedonia
produktów medycznych i farmaceutycznych. Firma poszukuje partnera zagranicznego do umowy o
BRMK20141216001
świadczenie usług dystrybucji do reprezentowania swoich produktów w Macedonii i innych krajów
bałkańskich.
Brytyjska firma będąca wiodącym hurtownikiem i dystrybutorem paliw, który od 25 lat działa na terenie
R/II/2015Wielka
Wielkiej Brytanii i Irlandii poszukuje dostawców produktów gazowych oraz odpowiednich butli gazowych,
BRUK20150405001
Brytania
jako uzupełnienie swoich aktualnych źródeł dostaw. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy
dystrybutorskiej z dostawcami. Firma zainteresowana jest takimi gazami i butlami do nich jak: acetylen;
argon; butan; dwutlenek węgla; hel; atom wodór; azot; tlen; propan; gazy ochronne; gazy specjalne;
diwodorotlenek wapnia - 300 PSI
Portugalska firma, działająca w branży energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej, poszukuje
R/II/2015Portugalia
partnerów (handlowa umowa agencyjna i/lub umowa licencyjna) posiadających innowacyjne
BRPT20150401001
rozwiązania/produkty w zakresie energetyki i szuka możliwości ich komercjalizacji/dystrybucji na rynku
Półwyspu Iberyjskiego i krajach portugalskojęzycznych.
Holenderski dom mody który sprzedaje, projektuje i wytwarza wysokiej jakości artykuły odzieżowe szuka
R/II/2015Holandia
nowego partnera, który będzie produkował ich kolekcję odzieży i butów. Potencjalny partner powinien mieć
BRNL20150218001
doświadczenie w produkcji odzieży i obuwia. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną.
Holenderska Agencja Handlowa poszukuje nowych produktów rekreacyjnych, takich jak meble i akcesoria
R/II/2015Holandia
do hurtowej sprzedaży dla profesjonalnego rynku hotelarskiego. Firma oferuje pośrednictwo wyrobów
BRNL20150126001
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wysokiej klasy producentów z wprowadzeniem na rynek holenderski poprzez promowanie produktu za
pomocą marketingu internetowego i targów co prowadzi do generowania sprzedaży bezpośredniej. Firma
poszukuje partnerów przemysłowych zainteresowanych umowami pośrednictwa handlowego, którzy chcą
wprowadzić swoje produkty na rynek holenderski.
MŚP z Wielkiej Brytanii opracowała pakiet usług, które obejmują dropshipping, magazynowanie, marketing
R/II/2015Wielka
i księgowość do obsługi polskich firm, które chcą wprowadzić swoje produkty i usługi na rynek Wielkiej
BOUK20150209002
Brytania
Brytanii. Firma szuka partnerów z Polski, aby zaoferować im swoje usługi.
Francuski przedstawiciel handlowy specjalizujący się w sprzedaży produktów spożywczych oferuje usługi
R/II/2015Francja
pośrednictwa handlowego dla producentów z wszystkich krajów europejskich.
BRFR20150324003
Francuska firma specjalizująca się w uszlachetnianiu tekstylnym poszukuje dostawców PES R/II/2015Francja
polieterosulfonu, aluminiowanej powłoki stosowanej w klasach Euro A1, A2 oraz B (norma EN13 501-1).
BRFR20150127002
Partnerami mogą być podwykonawcy lub współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej, wzajemnej umowy
produkcyjnej lub umowy licencyjnej.
Grecki start-up stworzył nowoczesny i praktyczny zestaw sztućców i poszukuje wyspecjalizowanych
R/II/2015Grecja
producentów najwyższej jakości podobnego sprzętu ze stali nierdzewnej i /lub tytanu w Europie i Azji do
BRGR20150206001
nawiązania współpracy na zasadzie umowy produkcyjnej.
Brytyjski producent jogurtu poszukuje partnerów z wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedłużenia okresu
R/II/2015Wielka
trwałości jogurtów. Różne techniki stosowane przez przemysł, w tym modyfikowana fermentacja bakterii,
BRUK20150226001
Brytania
filtracja powietrza, działanie promieniami ultrafioletowymi (UV), przetwarzanie wysokiego ciśnienia i
innowacyjne opakowania byłyby interesujące dla firmy. Firma chciałaby podpisać umowę licencyjną,
produkcyjną lub o umowę na świadczenie usług.
Czeska firma projektująca litery z materiałów, chlorku winylu (PVC), drewna i drutu do wystroju wnętrz
R/II/2015Czechy
poszukuje producenta.
BRCZ20141211001
Brytyjska firma dostarcza sprzęt laboratoryjny, systemy, meble i narzędzia R&D dla instytucji badawczych i
R/II/2015Wielka
akademickich oraz przemysłu. Firma poszukuje producentów innowacyjnych produktów, których będzie
BRUK20150430001
Brytania
reprezentantem w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Francuski przedstawiciel handlowy, specjalizujący się w biznesie międzynarodowym, poszukuje
R/II/2015Francja
zagranicznych innowacyjnych produktów (sprzęt i zaopatrzenie) w rolnictwie i ogrodnictwie dla
BRFR20150408001
francuskiego rynku. Francuski przedstawiciel handlowy poszukuje umowy przedstawicielstwa handlowego i
oferuje usługi pośrednictwa handlowego zagranicznym producentom.
Przedsiębiorstwo brytyjskie opracowało ideę badania żywotności miazgi zębowej przy użyciu lasera
R/II/2015Wielka
Dopplera i oksymetrii. Dzięki technologii możliwy jest pomiar takich parametrów jak przepływ krwi, czy
20130108005 BR
Brytania
poziom dotlenienia. Firma jest zainteresowana kontaktem z organizacjami zainteresowanymi obopólną
produkcją w oparciu o licencję.
Brytyjskie przedsiębiorstwo dostarczające odzież roboczą, w szczególności odzież przydatną w niskich
R/II/2015Wielka
temperaturach poszukuje producentów i dostawców tekstyliów, jak również materiałów dla swoich
BRUK20150220001
Brytania
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Małe przedsiębiorstwo szwedzkie zajmujące się produkcją i sprzedażą suplementów diety takich jak
warzywne kapsułki zawierające mieszaninę organicznej kurkumy i organicznego pieprzu czarnego poszukuje
niezawodnego partnera do produkcji na Łotwie, Litwie, w Polsce, Estonii, Austrii i Niemczech.
Szwedzka, nowo powstała firma specjalizująca się w produktach dzianinowych poszukuje umowy
produkcyjnej z przedsiębiorstwami tkackimi w Europie, które produkowałyby dla firmy szwedzkiej zgodnie
z jej projektem i zamówieniem.
Niemiecka firma, projektująca, importująca, dystrybutor i hurtownia odzieży damskiej dla młodzieży, jedna
z największych marek modowych w Europie, poszukuje partnerów do produkcji, jak również oferuje umowę
w oparciu o joint venture.
Przedsiębiorstwo brytyjskie zlokalizowane w Walii, świadczące usługi doradcze w zakresie geotechniki, geo
- środowiska poszukuje partnera do spółki joint venture wśród średniej wielkości przedsiębiorstw
konstrukcyjnych.
Przedsiębiorstwo włoskie specjalizujące się w handlu, wynajmie, naprawie i kompletnych remontach maszyn
i wyposażenia dla sektora konstrukcyjnego poszukuje firm europejskich sprzedających używane maszyny
(wibratory hydrauliczne; sprzęt pilingowy), celem uzupełnienia swojej oferty produktowej.
Przedsiębiorstwo brytyjskie specjalizujące się projektowaniu odzieży etnicznej poszukuje producentów
celem produkcji pełnej gamy produktów damskich wykonanych z wysokiej jakości bawełny.
Francuskie przedsiębiorstwo, wysoko wyspecjalizowane w produkcji ekstraktów do produkcji biogazu,
oferuje siebie jako podwykonawcę.
Przedsiębiorstwo bułgarskie specjalizujące się w dostawie wyposażenia do produkcji pelletu i brykietu
poszukuje źródła finansowania linii produkującej pellet drewniany o wielkości 800kg\h -1000kg\h. Firma
oferuje również joint venture, jak również usługi przedstawicielstwa handlowego.
Brytyjski oddział międzynarodowej firmy działającej w branży automatyki szuka nowych dróg
dywersyfikacji systemów cięcia papieru w systemy wielo-substratowe. Poszukiwane są komponenty i
systemy umożliwiające cięcie wielu podproduktów takich jak tektura, polimery i tekstylia. Rodzaj
współpracy zależny będzie od struktury zamówień. Może wiązać się z przejęciem lub umowami
finansowymi i usługowymi.
Mała Duńska firma produkująca oraz handlująca innowacyjnym sprzętem do nauczania i grami służącymi
wzmożeniu zainteresowania dzieci teorią muzyki poszukuje producenta teczek z polipropylenu, które są
używane do przechowywania kart i sprzętu do nauczania.
Mały Duński projektant gryzaków i zabawek dla dzieci poszukuje producentów, którzy mogą produkować
swoje biodegradowalne, bezpieczne produkty z naturalnego lateksu, w celu zawarcia porozumień
produkcyjnych. Produkty muszą być zgodne z normą EN71 Europejskiej zgodności określający wymogi
bezpieczeństwa dla zabawek.
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Firma z siedzibą w Holandii projektuje i produkuje pod własną marką oryginalne skórzane torby. Chce
poszerzyć swoją kolekcję o nową linię toreb. Do produkcji nowej linii, szuka nowego partnera
produkcyjnego. Firma jest zainteresowana umowy produkcyjnej.
Armeńska firma specjalizująca się w imporcie surowców chemicznych i odczynników, nośników składników
R/II/2015Armenia
odżywczych, szkła laboratoryjnego i mebli, sprzętu i laboratoriów analitycznych, płynnych polimerów
BRAM20131106002
podłogi oferuje usługi pośrednictwa na rynku jako dystrybutor.
Francuski e-sklep specjalizuje się w oryginalnych, fabrycznie nowych, edukacyjnych i kreatywnych grach,
R/II/2015Francja
poszukuje nowych produktów, aby dodać do swojego katalogu. Firma oferuje szeroki wybór gier
BRFR20141127001
rekreacyjnych, jak również gier z uwzględnieniem programów szkolnych i poziomu uczniów. Firma
podejmie współpracę jako dystrybutor.
Hiszpańska firma specjalizująca się w drukarkach 3D poszukuje nowych dostawców (producentów) szpul z
R/II/2015Hiszpania
tworzywa ABS. Szpule stosuje się do zarejestrowania monofilamentu do drukarki 3D. Partner powinien mieć
BRES20150205001
własne formy do produkcji szpul. Każde z zamówień będzie miało około 2000 do 4000 jednostek.
Cypryjska firma specjalizująca się w produkcji tradycyjnych wyrobów z syropu z chleba świętojańskiego
R/II/2015Cypr
poszukuje partnerów z Europy i nie tylko, któremu może zlecić produkcję masła organicznego i syropu
BRCY20141218001
kukurydzianego w perspektywie długoterminowej.
Firma z Wielkiej Brytanii dostarczająca szeroką gamę urządzeń rozrywkowych na monety tj. automatyczne
R/II/2015Wielka
bujaki, karuzele dla dzieci montowane m. in. w centrach handlowych nawiąże współpracę..
BRUK20150403001
Brytania
Firma poszukuje umowy produkcyjnej z dedykowanym partnerem produkcyjnym, który może dostarczyć
wysokiej jakości ww. produkty w przystępnych cenach.
Firma w Wielkiej Brytanii prowadząca sprzedaż online, działająca w branży kosmetycznej i pielęgnacyjnej
R/II/2015Wielka
poszukuje umów agencyjnych lub dystrybucyjnych z firmami, które mogą dostarczyć zarówno tradycyjne, a
BRUK20150315001
Brytania
w szczególności innowacyjne produkty kosmetyczne.
Mała niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji mebli i akcesoriów poszukuje partnera
R/II/2015Niemcy
produkcyjnego jako podwykonawcy. Produkty sprzedawane są przez różne kanały dystrybucyjne w kilku
BRDE20150209001
krajach europejskich.
Portugalska firma specjalizująca się w produkcji i handlu egzotycznymi kwiatami (Cymbidium Orchids,
R/II/2015Portugalia
Proteas and Similares, Strelitzias (Birds of Paradise), Heliconias (Parrot Flower), Camelias poszukuje
BRPT20130903001
ciekawych, innych gatunków w celu poszerzenia asortymentu swoich produktów. Firma nawiąże współpracę
poprzez umowę dystrybucji i umowę powierniczą.
Portugalska firma z siedzibą koło Lizbony, specjalizująca się w rozwiązaniu problemów pracy na
R/II/2015Portugalia
wysokościach/na wysokich obiektach (sprzęt, szkolenia i usługi). Firma poszukuje europejskiego
BRPT20141215001
certyfikowanego producenta sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem..
Szwedzka firma technologiczna zajmująca się oczyszczaniem wody, poszukuje dostawcy/producenta
R/II/2015Szwecja
zaworów, który może produkować je w dużych ilościach w ciągu 12 miesięcy. Priorytetem nawiązania
BRSE20150210001
współpracy będzie wysoka jakość produktu i szybka dostawa.
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Doświadczone i dobrze znane szwedzkie MSP szuka nowych produktów ochrony zdrowia do dystrybucji
głównie na rynku skandynawskim. Produkty, których poszukuje firma powinny posiadać wysoki standard
oraz posiadać znak CE. Dla firmy ważne jest aby produkty odpowiadały jednemu z ich czterech obszarów
biznesowych: urządzenia medyczne, wózki, rehabilitacja lub ochrona ran.
Niemiecka firma specjalizująca się w handlu nowoczesnymi, tapicerowanymi meblami modułowymi
R/II/2015Niemcy
poszukuje parterów do współpracy. Firma poszukuje partnera do umowy produkcyjnej - produkcja do 500
BRDE20150427001
mebli modułowych na tydzień (sofy, kanapy, fotele, krzesła itp.) oraz partnera do umowy finansowej aby
zainwestować w produkcję w Polsce i Rumunii.
Holenderska firma jest zainteresowana innowacyjnymi i unikatowymi rowerami i akcesoriami rowerowymi
R/II/2015Holandia
w celu poszerzenia swojej oferty. Firma poszukuje partnerów z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Niemiec i Polski,
BRNL20150629001
którzy chcieliby oferować swoje produkty na rynku holenderskim lub rynkach Europy Zachodniej.
Szwedzka firma poszukuje firmy dostarczającej tekstylia i oferującej druk na tekstyliach syntetycznych i
R/II/2015Szwecja
tkaninach naturalnych.
BRSE20150420001
Szwedzka firma poszukuje producenta pościeli dla dzieci (poszwy i poszewki) Firma jest zainteresowana
R/II/2015Szwecja
umową produkcyjną z partnerem z kraju nadbałtyckiego, Turcji, Polski i Portugalii.
BRSE20150428001
Niemiecki stolarz poszukuje dostawcy drewna opałowego w Europie Wschodniej. Niemiecka firma oferuje
R/II/2015Niemcy
swoim klientom wyroby z drewna i chciałaby poszerzyć swój asortyment o drewno opałowe. Firma
BRDE20141230003
poszukuje możliwości długotrwałej współpracy z zagranicznym dostawcą w oparciu o umowę
dystrybucyjną. Główne zalety firmy to: duże doświadczenie w sektorze drzewnym, elastyczność i
kompleksowa wiedza dotycząca przemysłu drzewnego.
Brytyjska firma specjalizująca się w dystrybucji różnorodnych produktów dla klientów za £1 poszukuje
R/II/2015Wielka
europejskich dostawców w następujących sektorach - dom i ogród; jedzenie i picie; zdrowie i pielęgnacja
BRUK20150522001
Brytania
urody, imprezy i uroczystości. Firma oferuje usługi dystrybucyjne europejskim dostawcom w Wielkiej
Brytanii.
Firma z siedzibą w Berlinie, założona w 2003 roku, specjalizuje się w rozwoju i dystrybucji przenośnych,
R/II/2015Niemcy
rozkładanych namiotów, które są głównie używane w sektorze ogrodniczym (ogrodnictwo miejskie). Firma
BRDE20150408002
poszukuje partnera produkcyjnego, z którym współpracowałaby na zasadzie umowy produkcyjnej.
Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji dekoracji i medali z metali szlachetnych i nieszlachetnych
R/II/2015Wielka
oferuje usługi podwykonawstwa. Firma ma zdolność wyprodukowania do 500,000 sztuk, ponadto oferuje
BRUK20140121002
Brytania
produkty na zamówienie.
Hiszpańska firma specjalizująca się w pomaganiu innym firmom w projektowaniu i rozwijaniu
R/II/2015Hiszpania
konkurencyjnych wyrobów poszukuje partnerów do joint venture lub umowy podwykonawstwa. Firma
20100716005 BR
poszukuje partnerów głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Portugalii, Włoch,
Szwajcarii, Norwegii, Danii, Szwecji i Polski.
Szkocka firma, najdłużej istniejący brytyjski dostawca muzyki i usług medialnych dla biznesu, poszukuje
R/II/2015Wielka
partnerów rynkowych do sprzedaży podkładu muzycznego i usług video na rynku biznesowym. Firma
BRUK20150429001
Brytania
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Turcja

poszukuje partnerów takich jak muzyczne firmy consultingowe, reklamowe, agencje brandingowe i agencje
komunikacji kreatywnej z różnych krajów: Turcja, Rumunia, Czechy, Polska, Węgry, Słowenia, Słowacja,
Chorwacja, Litwa, Estonia i Łotwa.
Francuska firma rzemieślnicza specjalizująca się w upcyklingu (recyklingu) i renowacji mebli poszukuje
dostawców mebli z surowca drzewnego. Firma w największym stopniu zainteresowana jest meblami
dziecięcymi i wyplatanymi krzesłami w większych ilościach. Firma podejmie współpracę z partnerami na
zasadzie podwykonawstwa.
Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu i integracji nowoczesnych automatycznych systemów
dla przemysłu samochodowego poszukuje partnerów w Europie Wschodniej do umowy produkcyjnej.
Potencjalni partnerzy powinni zajmować się obróbką mechaniczną, toczeniem, frezowaniem, spawaniem aby
wyprodukować zamówione przez firmę części.
Hiszpańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji kolekcji ubrań dla dzieci pomiędzy 3 a 12
rokiem życia poszukuje partnerów z UE, którzy chcieliby wprowadzić swoje produkty na rynek hiszpański.
Hiszpańska firma oferuje swoje usługi jako pośrednik handlowy.
Brytyjski producent sprzętu dla osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje partnerów, którym mógłby
podzlecać produkcję swoich produktów, aby zaspokoić popyt na nie. Zakres wymaganych umiejętności
technicznych obejmuje: wtrysk tworzyw sztucznych, blacharstwo, kształtowanie rur, malowanie proszkowe i
odlewnictwo poliuretanu.
Bułgarska firma, zainteresowana uruchomieniem nowego biznesu poszukuje producentów maszyn do
produkcji opakowań tzw. "bag -in-box" ("worek w pudełku") wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa
żywności i napojów. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną.
Francuska firma prowadząca wiodącą sprzedaż B2B naturalnych składników, z doświadczeniem w
pozyskiwaniu i przetwarzaniu naturalnych składników jedzenia, poszukuje partnerów biznesowych w
przemyśle spożywczym, nutraceutyków, kosmetycznym i pasz zwierzęcych. Firma oferuje wzajemną
produkcję.
Firma holenderska projektująca i produkująca własną markę odzieży wierzchniej. Firma chce poszerzyć
swoją działalność i poszukuje marki odzieży damskiej, którą mogłaby dodać do swojej kolekcji. Potencjalna
marka powinna najlepiej być już sprzedawana w Holandii. Firma jest zainteresowana podpisaniem umowy
agencyjnej lub dystrybucyjnej.
Hiszpańska firma z branży motoryzacyjnej, bezpośredni dostawca, poszukuje producentów części
odlewniczych z odlewu aluminiowego kokilowego (zarówno odlew piaskowy i kokilowy) Firma poszukuje
głównie możliwości współpracy na zasadzie podwykonawstwa.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji automatu do lodów poszukuje dostawcy Derlinu nadającego się
do kontaktu z żywnością. Firma poszukuje partnerów, którzy byliby zainteresowani produkcją w ramach
podpisanej umowy produkcyjnej oraz wzajemną produkcją.
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Rumuńska firma zajmująca się sprzedażą cebulek kwiatowych, krzewów owocowych i drzewek, nasion
kwiatowych i warzywnych oferuje dystrybucję tych produktów zagranicznym partnerom. Firma poszukuje
dostawcy materiału wysokiej jakości.
Chorwacka firma poszukuje partnera strategicznego, który chciałby być współwłaścicielem i zainwestować
R/II/2015Chorwacja
w koszty realizacji rozwiązania projektowego nowej marki sprzętu sportowego. Planowany rodzaj
BRHR20131219001
współpracy to joint venture i/lub umowa finansowa.
Młoda szwedzka firma sprzedaje funkcjonalne i innowacyjne produkty outdoorowe. Firma obecnie
R/II/2015Szwecja
poszukuje producentów takich produktów, którzy pomogliby im rozwinąć ich własną markę tego typu
BRSE20150409001
funkcjonalnych produktów sprzedawanych przez detalistów na rynku skandynawskim. Firma poszukuje
partnerów do długotrwałej współpracy w ramach umowy produkcyjnej.
Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją organicznych certyfikowanych produktów
R/II/2015Belgia
wytwarzanych na bazie z miodu poszukuje certyfikowanych organicznych kwiatów bzu w celu nadania
BRBE20150421001
specyficznego smaku niektórym ze swoich produktów. Firma zainteresowana jest podpisaniem umowy
produkcyjnej.
Francuska firma specjalizująca się w towarach luksusowych z metalu (mosiądz), akcesoriach do produktów
R/II/2015Francja
luksusowych, poszukuje podwykonawców zajmujących się: frezowaniem, toczeniem, wykrawaniem ,
BRFR20150408002
cięciem, tłoczeniem. Firma zainteresowana jest małymi rozmiarami metalowych części, które przeznaczone
są jako uzupełnienie/ dodatek do produktów luksusowych takich jak: wyroby skórzane, zegarki, biżuteria.
Francuska firma specjalizująca się w uszlachetnianiu tekstylnym poszukuje dostawców aluminiowanej
R/II/2015Francja
powłoki stosowanej w klasach Euro A1, A2 oraz B (norma EN13 501-1). Proponowana forma współpracy
BRFR20150127001
to podwykonawstwo, współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej, wzajemnej umowy produkcyjnej lub
umowy licencyjnej.
Brytyjski detalista i hurtownik produktów oświetleniowych, adresowanych dla klienta indywidulnego oraz
R/II/2015Wielka
branży hotelarskiej poszukuje producenta szkła do produkcji specjalnego wzoru abażuru oraz do cięcia szkła
BRUK20150526001
Brytania
kryształowego lub szkła odlewanego z formy.
Francuska firma specjalizująca się w wysoce precyzyjnej mechanice oferuje zakres produktów własnych dla
R/II/2015Francja
złączy lotniczych obejmujących: części tylne, światłowód, złącza, akcesoria do okablowania i zatyczki
BRFR20150528002
uszczelniające z powłoki PTFE ( politetrafluoroetylen, który jest syntetycznym fluoropolimerem
tetrafluoroetylenu o licznych zastosowaniach). Obecnie firma poszukuje joint-venture/nabycie w Kanadzie
lub Europie firm z sektora złączy lotniczych.
Hiszpańska firma specjalizująca się w sprzedaży organicznych i naturalnych produktów spożywczych oraz
R/II/2015Hiszpania
suplementów diety jak: grzyb reishi, ginseng czy spirulina chce powiększyć swój asortyment i poszukuje
BRES20150309001
producentów i dostawców takich produktów. Firma oferuje usługi dystrybucyjne oraz agencji handlowej
tych produktów w Hiszpanii.
Brytyjska firma, producent i dostawca innowacyjnych upominków firmowych o tematyce medycznej,
R/II/2015Wielka
poszukuje producenta dla nowego pióra w kształcie nici DNA. Firma oferuje umowę produkcyjną.
BRUK20140415001
Brytania
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Dostawca druku z Wielkiej Brytanii działający na rynku międzynarodowym poszukuje dostawcy druku,
który ma umiejętności w jednym z następujących obszarów: druk (w szczególności wizytówki, pocztówki,
karty A5 i A6), wizytówki z malowanymi krawędziami, kwadratowe wizytówki lub foldery prezentacyjne do
współpracy na zasadzie podwykonawstwa.
Firma sprzedaje odzież i akcesoria rowerowe na rynku brytyjskim. Poszukiwani są producenci w Europie,
którzy mogą pomóc w rozwoju nowych wysokiej jakości ubrań dla branży rowerowej.
Firma opracowała bardzo skuteczne, nieinwazyjne leczenie dermatologiczne oparte na aplikacji kosmetyków
na skórę. Firma poszukuje partnera do produkcji substancji farmaceutycznych do różnych preparatów
stosowanych w leczeniu dermatologicznym. Przewidywana forma współpracy to umowy produkcyjne z
firmami farmaceutycznymi.
MŚP z północno-zachodniej Bułgarii zajmująca się importem, dystrybucją i handlem materiałami
elektrycznymi i oprawami oświetleniowymi. MŚP ma własny transport i oferuje swoje usługi pośrednictwa
na rynku dla firm z Europy i poza nią.
Brytyjski detalista i hurtownik produktów oświetleniowych poszukuje specjalistycznego producenta
żarówek. Żarówki, przykładowo w oparciu o technologię "migającego płomienia", powinny zawierać
włókna, tworzące określone słowa lub kształty.
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