OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/IV/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

1.

R/IV/2015BRNL20151105001

Holandia

2.

R/IV/2015BRRU20151003002

Rosja

3.

R/IV/2015BRSE20151125001

Szwecja

4.

R/IV/2015BRSE20151113001

Szwecja

5.

R/IV/2015BRSE20151120001

Szwecja

6.

R/IV/2015BRSE20151007001

Szwecja

7.

R/IV/2015BRFR20151026001

Francja

Opis współpracy
Holenderski start-up zajmujący się recyklingiem poszukuje zbieraczy lub zakładów recyklingowych
działających w dziedzinie komputerów i odpadów elektronicznych, najlepiej w Polsce i Czechach. Firma
chce przetworzyć odpady elektroniczne z zagranicy i oferuje potencjalnym partnerom umowę dystrybucyjną.
Rosyjska firma z regionu Riazania, która przewozi towary drogą lądową, poszukuje partnera do współpracy,
który może zaoferować pojazdy lub ciężarówki, kierowców i wszystkie niezbędne dokumenty do przewozu
towarów na terenie Polski i Litwy w oparciu o umowę usługową.
Mała szwedzka firma poszukuje producenta tkanin organicznych do produkcji ubrań. Poza dostarczaniem
tkanin, partner powinien oferować druk na tkaninach zgodnie z podanymi instrukcjami i wzorami. Ponadto
partner powinien posiadać certyfikat na oferowane tkaniny np. OEKO-TEX lub GOTS.
Szwedzka firma, lider w branży wentylacyjnej na rynku szwedzkim, poszukuje producenta klap
przeciwpożarowych EI120 i E60 we wschodniej Europie i/lub w krajach bałtyckich. Produkty muszą być
wytwarzane zgodnie ze standardem EN 15650.
Szwedzka firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną lub podwykonawczą w
celu produkcji ubrań dziecięcych. Najlepiej, jeśli firma byłaby w stanie oferować kompleksowe rozwiązanie
tj. zaopatrzenie w materiały, druk na tkaninach, cięcie, szycie i produkcję zgodnie z podanymi instrukcjami
takimi jak wzory i szablony. Firma powinna posiadać certyfikat na tkaniny np. OEKO-TEX lub GOTS.
Nowo powstała szwedzka firma projektująca biżuterię poszukuje producentów, którzy wesprą firmę w
produkcji ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych produktów z naturalnych materiałów takich jak skóra.
Francuskie MŚP działające w przemyśle lotniczym poszukuje układu energoelektronicznego 500-1000 VDC
(prąd stały) do/z VAC (prąd przemienny dla silnika) dla innowacyjnego typu samolotu. Poszukiwany rodzaj
współpracy to projektowanie i umowa produkcyjna.
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16.

Szwajcarska firma zatrudniająca ponad 250 pracowników została założona w 1961 roku i oferuje specjalne
łożyska kulkowe wraz z uszczelkami gumowymi na rynku krajowym i zagranicznym. Firma poszukuje
R/IV/2015Szwajcaria
dostawcy wysokiej jakości uszczelek gumowych, który jest zainteresowany współpracą w rozwoju nowych
BRCH20150924001
produktów.
Japońska firma poszukuje dostawców białych piór indyczych do produkcji tradycyjnych japońskich
talizmanów. Firma produkuje "Hamaya", tradycyjne strzałki, używane w celu odpędzenia pecha. Firma
R/IV/2015Japonia
może rozważyć inne rodzaje piór, jeśli będą spełniały określone wymogi. Pod warunkiem oczyszczenia ich
BRJP20151119001
przed wysyłką, firma akceptuje pióra w ich oryginalnym kształcie i/lub przycięte do 3-13 cm.
Brytyjskie MŚP ze znaczącym doświadczeniem w rekrutacji w sektorze opieki i z dobrą renomą poszukuje
nowych zagranicznych partnerów/agentów do zapewnienia pomocy przy zaspokajaniu rosnących wymagań
R/IV/2015Wielka
klientów z sektora opieki w UK. Firma oferuje dostosowane rozwiązania kadrowe dla pracodawców, a dla
BRUK20150709001
Brytania
pracowników sektora opieki system rozwoju kariery zawodowej. Poszukiwani są partnerzy/agenci w celu
identyfikacji najlepszych kandydatów z UE do pracy w UK w sektorze opieki.
Hiszpańska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji antyalergicznej żywności i napojów poszukuje
producentów zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów na tego typu rynek. Firma poszukuje
R/IV/2015partnerów do świadczenia dla nich usług dystrybucyjnych lub innych w zależności od rynku i badań opinii.
Hiszpana
BRES20151014001
Firma oferuje rozbudowany portfel klientów cierpiących z powodu alergii i poszukujących alternatywnych
rozwiązań gastronomicznych.
Chorwacki hurtownik i detalista urządzeń sanitarnych, głównie płytek ceramicznych, poszukuje dostawcy
R/IV/2015Chorwacja
takich produktów w celu dystrybucji i reprezentowania ich na rynku chorwackim.
BRHR20150614001
Usługowa firma wyposażająca statki, zlokalizowana w Kanadzie, oferuje swoje usługi jako profesjonalny
R/IV/2015reprezentant dla firm europejskich zainteresowanych rozszerzeniem swojego udziału w rynku w Północnej
Kanada
BRCA20151028001
Ameryce w sektorze morskim. Firma jest zainteresowana umową dystrybucyjną lub agencyjną.
Fiński sprzedawca rękodzieła i hobbystycznego rzemiosła poszukuje dostawców materiału (papier, filc,
guziki, wstążki, perełki, nici, przędza, uchwyty do torebek itp.) do różnego rodzaju zestawów DIY ("zrób to
R/IV/2015sam"). Rozważany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna. Materiały są poszukiwane w krajach
Finlandia
BRFI20151104001
europejskich i w Azji. Typowymi klientami są osoby, które są zainteresowane rękodziełem i wciąż
poszukują czegoś nowego i interesującego do samodzielnego wykonania.
Uznany brytyjski dostawca masek ochronnych dla "brudnego przemysłu" takiego jak wydobycie węgla,
produkcja łodzi (włókna szklane) oferuje umowę dystrybucyjną do reprezentowania produktów ochronnych
R/IV/2015Wielka
takich jak rękawice, produkty do ochrony oczu z poziomem innowacyjności do komercjalizacji w Wielkiej
BRUK20151110001
Brytania
Brytanii , Europie i na Dalekim Wschodzie.
Rumuńska firma, aktywna w zakresie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, poszukuje
w celu uzupełnienia swojej oferty różnorodnych produktów takich jak nawozy sztuczne, pestycydy, hybrydy
R/IV/2015Rumunia
do dużych upraw, profesjonalne nasiona warzyw, nasiona pasz, półprofesjonalne nasiona, nasiona traw,
BRRO20151013001
substraty rolno-ogrodnicze, nasiona bio do kiełków, materiał rozmnożeniowy, grzyby uprawne, wyroby
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winiarskie, płótna, siatki i torby, narzędzia i akcesoria ogrodnicze itp.

17.

R/IV/2015BRUK20151008003

Wielka
Brytania

18.

R/IV/2015BRUK20151112001

Wielka
Brytania

19.

R/IV/2015BRCY20151014001

Cypr

20.

R/IV/2015BRIT20150612001

Włochy

21.

R/IV/2015BRUK20151116001

Wielka
Brytania

22.

R/IV/2015BRCZ20151109001

Czechy

23.

R/IV/2015BRLT20151125001

Litwa

24.

R/IV/2015BRLV20150805001

Łotwa

25.

R/IV/2015BRUK20151017001

Wielka
Brytania

26.

R/IV/2015BRRO20150729001

Rumunia

Brytyjska firma działająca w sektorze towarów poszukuje dostawcy nowego i używanego sprzętu w procesie
produkcji cukru, z którym podpisze umowę produkcyjną. Sprzęt jest potrzebny do stosowania w rafinacji
cukru i przetwarzaniu cukru trzcinowego. Powinien być odpowiedni do przetwarzania cukru trzcinowego w
fazie 1 i do wydajności produkcyjnej 4000MT w fazie 2.
Uznana szkocka firma projektuje, opracowuje i wytwarza opakowania z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności, specjalizując się w opakowaniach w 100% pochodzących z recyklingu. Firma poszukuje
dostawców przezroczystych i kolorowych opakowań PET, RPET i PE. Firma jest otwarta na współpracę w
oparciu o umowę produkcyjną z firmami z całej sieci.
Cypryjska firma produkuje i sprzedaje szeroki zakres wyrobów zawierających olejek różany i wodę różaną.
Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę usługową z certyfikowanym laboratorium
(prywatnym, publicznym lub laboratorium uniwersyteckim) w celu przeprowadzenia pełnej analizy olejku
różanego i wody różanej stosowanej w ich produktach.
Włoska firma specjalizująca się w optymalizacji wody pitnej, prowadząca sprzedaż produktów seryjnych
głównie poprzez marketing referencyjny (marketing sieciowy) w obrębie UE i poza jej granicami. Obecnie
firma poszukuje producenta dzbanków do wody/karafek.
Brytyjska forma z branży spożywczej, zajmująca się dystrybucją w Anglii i za granicą poszukuje możliwości
współpracy franczyzowej z piekarnią, której marka może oferować szeroki wybór produktów takich jak:
bułeczki, ciasta, ciastka, sypana herbata i kawa (na wagę), świeże kanapki, babeczki, chleb itp.
Czeska firma handlowa specjalizuje się w produktach wyposażenia wnętrz, meblach. Firma poszukuje
producentów wyposażenia wnętrz, mebli, akcesoriów domowych. Firma oferuje dystrybucję online poprzez
szybką sprzedaż (tzw. flash sale) w UE, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Litewska firma, specjalizująca się w sprzedaży wszystkich rodzajów opon, oferuje dystrybucję zagranicznym
producentom.
Łotewska firma logistyczna poszukuje partnerów - właścicieli statków, którzy byliby w stanie świadczyć
swoje usługi/wynajmować statki do 3 - 4 handlowych operacji logistycznych (z szansą na dalszą
współpracę).
Brytyjskie MŚP opracowało zautomatyzowane urządzenie higieny rąk do odkażania dłoni. Jednostka osiąga
szybkie, doskonałe rezultaty mycia rąk, monitoruje mycie ręki, powiadamia i raportuje nieudane mycie.
Technologia minimalizuje ryzyko infekcji i zanieczyszczenia krzyżowego i ma zastosowanie w
środowiskach wymagających wysokich standardów higieny rąk w szczególności służby zdrowia, opieki
pielęgniarskiej, żywności i sektorach gastronomii i hotelarstwa. Poszukiwani są producenci jednostek.
Rumuńska firma, która działa w dziedzinie niewyspecjalizowanego handlu hurtowego (import i sprzedaż
różnych rodzajów worków) zainteresowana jest działaniem jako dystrybutor dla zagranicznych partnerów,
którzy poszukują współpracy handlowej na rynku rumuńskim.
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34.
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36.

Duński projektant kompleksowych produktów poszukuje producenta, który może zapewnić uformowany,
łatwopalny materiał opałowy wykonany z łupin orzechów kokosowych i mąki kukurydzianej. Produkt
Dania
nazywany jest niestandardowym węglem drzewnym wykonanym z łupin orzechów kokosowych.
Brytyjska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych w zakresie gospodarki
R/IV/2015Wielka
odpadami dla organizacji sektora publicznego i prywatnego oferuje usługi pośrednictwa na rynku (umowa
BRUK20151016001
Brytania
agencyjna i dystrybucja) na rzecz organizacji w Europie.
Bułgarska firma, lider na rynku krajowym w produkcji premiksów mikroelementów witamin, mieszanek
minerałów i bio koncentratów poszukuje producentów witamin, minerałów i składników paszowych z UE i
R/IV/2015krajów trzecich. W celu usprawnienia i rozszerzenia swojej oferty o wytwarzane produkty firma
Bułgarska
BRBG20151020001
zainteresowana jest znalezieniem nowych składników, z którymi tworzyłyby premiksy. Firma poszukuje
możliwości współpracy w zakresie umowy produkcyjnej lub dystrybucji.
Szkocki (Wielka Brytania) instalator wodny poszukuje partnera dystrybucyjnego, który może dostarczyć
R/IV/2015Wielka
prądnice z magnesem stałym (PMG) dla ich projektów. Poszukiwane prądnice mieszczą się w wielkościach
BRUK20150909001
Brytania
między 2kW oraz 50kW.
Węgierska firma specjalizująca się w branży cyfrowych urządzeń biurowych w Europie Środkowej
R/IV/2015poszukuje dostawców i producentów, głównie w dziedzinie technologii wyświetlania i projekcji w ramach
Węgry
BRHU20150728001
umowy handlowej lub dystrybucji.
Węgierska firma zainteresowana jest produkcją instrumentów muzycznych (organy piszczałkowe) oraz
budowaniem organów piszczałkowych i części organów na Węgrzech na rynek międzynarodowy. Firma
R/IV/2015Węgry
szuka stabilnych, długoterminowych partnerów europejskich dostarczających jakościowe tekstylia
BRHU20151117001
przemysłowe i skóry w ramach umów dystrybucyjnych lub produkcyjnych.
Duńska firma poszukuje producentów, którzy byliby w stanie dostarczyć 100 ml i 200 ml białe butelki z
R/IV/2015polietylenu z pompą spieniacza w ramach porozumienia produkcyjnego. Butelki powinny mieć średnicę
Dania
BRDK20151113001
około 48 mm i szeroki otwór do napełniania.
Węgierska firma działa w obszarze technologii plastikowych opakowań przemysłowych i dystrybucji
plastikowych opakowań. Firma chce osiągnąć konkurencyjne ceny na Węgrzech i w związku z tym
R/IV/2015Węgry
poszukuje partnerów produkcyjnych lub dystrybutorów z krajów UE i Chin, aby zaopatrzyć się w ich
BRHU20151117002
materiały.
Holenderska agencja handlowa specjalizuje się w suszonych owocach, miodzie, sokach, szafranie i innych
produktach spożywczych. Firma chce rozszerzyć swoją ofertę i poszukuje dodatkowych rolnych i
R/IV/2015Holandia
spożywczych firm produkcyjnych do reprezentowania produktów firmy w Holandii i / lub UE. Holenderski
BRNL20151116001
partner oferuje współpracę w oparciu o umowę handlową.
Niemiecki producent wysoko wydajnościowych, małych elektrowni wiatrowych poszukuje producentów
skrzydeł wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym - ewentualnie także z
R/IV/2015Niemcy
alternatywnych nowych materiałów jak ekonomiczne i ekologiczne substytuty. Mile widziane się oferty ze
BRDE20151026001
wszystkich regionów objętych wsparciem ośrodków Enterprise Europe Network. Pożądana jest współpraca
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R/IV/2015BRDK20151027001

na podstawie umowy produkcyjnej.
37.

R/IV/2015BRFR20150915001

Francja

38.

R/IV/2015BRUK20151010001

Wielka
Brytania

39.

R/IV/2015BRSE20151020001

Szwecja

40.

R/IV/2015BRUK20150709002

Wielka
Brytania

41.

R/IV/2015BRHU20150714001

Węgry

42.

R/IV/2015BRUK20140701002

Wielka
Brytania

43.

R/IV/2015BRDE20150908001

Niemcy

44.

R/IV/2015BRRO20151005001

Rumunia

45.

R/IV/2015BRRO20150629001

Rosja

46.

R/IV/2015BRRO20140623001

Rumunia

Francuska firma specjalizująca się w produktach pielęgnacyjnych dla dzieci poszukuje producentów dla
swoich nowo zaprojektowanych elektronicznych sterylizatorów w Czechach i w Polsce.
Brytyjska firma poszukuje europejskiego producenta, który będzie jej głównym dostawcą/partnerem
drewnianych i metalowych profesjonalnych zamków w celu zwiększenia produkcji i zaopatrzenia lub
opracowaniu nowego produktu, który będzie odpowiadał brytyjskiemu rynkowi. Firma poszukuje partnera z
następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Turcja.
Rodzinna szwedzka firma produkująca od wielu lat meble zgodnie z rzemiosłem z południa Szwecji.
Obecnie firma jest zainteresowana znalezieniem partnera produkcyjnego w krajach bałtyckich, w tym w
Polsce, Czechach, Słowacji i w Rumunii, który będzie w stanie wytwarzać sofy i fotele zgodnie z
istniejącymi modelami i według standardów jakości. Planowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Brytyjska agencja pośrednictwa pracy ze znaczącym doświadczeniem w sektorze spożywczym/cateringu ma
na celu zbadanie popytu na wykwalifikowanych pracowników. Agencja oferuje tymczasową i stałą pracę
klientom, w obrębie hoteli, restauracji, pubów, parków wakacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii.
Poszukiwani są partnerzy z krajów członkowskich UE w celu pomocy w pozyskaniu personelu dla ww.
branży. Oferowana współpraca w ramach umowy usługowej dla partnerów niezależnie od wielkości firmy.
Węgierska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą suplementów diety zgodnie z węgierskim prawem i
regulacjami, poszukuje producentów wytłaczanego na zimno oleju dla swojej produkcji, z taką samą
europejską klasą, w oparciu o umowę produkcyjną.
Mała brytyjska firma opracowała i z powodzeniem skomercjalizowała wysoko wydajną niskonapięciową
pompę wodną odpowiednią do wysokich temperatur. Obecnie firma będzie ją testować na rynku kolektorów
słonecznych. Poszukiwani są instalatorzy oraz producenci w południowej Europie do testowania a następnie
długotrwałej współpracy handlowej.
Niemiecka rodzinna hurtownia z Saksonii poszukuje w krajach Europy Wschodniej producentów
drewnianych produktów zgodnie z zamówieniami od indywidualnych klientów. Niemiecka firma oferuje
umowę produkcyjną i dystrybucyjną.
Rumuńska firma produkuje balsamy do włosów używane w terapii wypadania włosów i pielęgnacji, i
poszukuje dostawcy destylatu ropy naftowej używanego w kosmetyce w oparciu o umowę dystrybucyjną.
Zlokalizowana w Transylwanii, mała rosyjska firma zajmująca się uprawą i sprzedażą roślin domowych,
doniczek, wiszących doniczek, kwiatów wiosennych itp. jest zainteresowana poszerzeniem zakresu
produktów do dystrybucji. Firma poszukuje produktów w celu uzupełnienia aktualnej oferty roślin, dlatego
poszukuje zagranicznych producentów bulw kwiatowych i sadzonek.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów dla sektorów budownictwa, wyposażenia i
produkcji metali. Firma dystrybuuje produkty do ogrzewania, kanalizacji, ogrzewania podłogowego,
akcesoriów łazienkowych itp. Produkty są wytwarzane z miedzi i stali nierdzewnej. Firma oferuje usługi
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Belgijska firma, która projektuje i wprowadza do sprzedaży całą gamę skórzanych kapci dla dzieci, kobiet i
mężczyzn poszukuje producentów kapci oraz skórzanych produktów w celu produkcji skórzanych kapci z
miękkimi podeszwami w oparciu o umowę produkcyjną. Oczekiwana zdolność produkcyjna to w
przybliżeniu 2 000 sztuk miesięcznie.
Baskijska firma z północy Hiszpanii specjalizująca się w suplementach diety i żywności wzbogaconej (dla
kontroli wagi, zdrowotne, odżywki sportowe, jedzenie wegetariańskie itp.) oferuje usługi dystrybucyjne dla
podobnych oraz uzupełniających produktów na rynku hiszpańskim i portugalskim.
Brytyjski pośrednik handlowy, działający od 2006 roku poszukuje możliwości współpracy w oparciu o
umowę dystrybucyjną z dostawcami ropy naftowej. Wszyscy dostawcy będą zobowiązani do wydania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Firma jest obecnie upoważniona do zakupu ropy naftowej w
imieniu prywatnej grupy na podstawie kosztu, ubezpieczenia i frachtu (CIF).
Francuski dystrybutor specjalizujący się w sektorze automatów poszukuje europejskiego producenta
automatów w celu świadczenia dla nich usług dystrybucyjnych na rynku francuskim.
Brytyjska firma, obecna na rynku środkowo-wschodniej i wschodniej Afryki od ponad 20 lat, poszukuje
partnerów do umowy dystrybucyjnej. Poszukiwani partnerzy to tacy, którzy pomogą firmie nabyć na bieżąco
paliwa, głównie typu olej napędowy (diesel) " o ultra niskiej zawartości siarki i niskiej zawartości siarki" z
europejskich rafinerii.
Uznana mała szwedzka firma z sektora żywienia niemowląt specjalizująca się w żywności antyalergicznej
poszukuje nowego dostawcy białka roślinnego. Białko musi być dobrze zdefiniowane i nie powinno
pochodzić z ryżu ani soi. Produkcja ekologiczne będzie dodatkowym atutem ale nie jest wymagana.
Rumuńska firma z 7-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji i handlu grzejnikami centralnego
ogrzewania i bojlerami, jest zainteresowana uzupełnieniem istniejącego asortymentu na rynku rumuńskim
poprzez uzyskanie kontaktu z zagranicznymi producentami kotłów na biomasę dla farm. Rumuńska firma
oferuje współpracę jako dystrybutor w celu sprzedaży produktów firm zagranicznych lub jako agent
reprezentujący zagranicznych partnerów na rynku wewnętrznym.
Brytyjska firma produkująca krówki i karmel obecne w pudełkach prezentowych poszukuje dostawcy
wysokiej jakości formowanych próżniowo tacek w określonym kolorze spełniających odpowiednie normy
bezpieczeństwa żywności.
Holenderska firma rekrutuje wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy (Europa) dla swoich
klientów z gałęzi technicznych i IT w Holandii. Firma poszukuje rzetelnego partnera, który może
zrekrutować fachowców na rynek Holandii. Firma jest zainteresowana nawiązaniem wzajemnej współpracy
w oparciu o umowę usługową z korzyściami dla obu stron.
Duńska firma specjalizująca się w procesach impregnacji drewna dla branży budowlanej poszukuje
dostawców środków ochrony drewna w celu obróbki konserwującej przeciwko grzybom, insektom i
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pożarom. Środki te będą używane w nowo stworzonym zakładzie obróbki drewna. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna z partnerami z Europy.
Doświadczone małe duńskie przedsiębiorstwo zatrudniające 55 pracowników w technologii środowiskowej
poszukuje możliwości rozszerzenia swojej działalności w obrębie sektora wodnego. Firma jest
zainteresowana dodaniem technologii w zakresie odsalania przemysłowego lub cennego, selektywnego
odzyskiwania składnika do swojego portfolio i sprzedażą produktu na mocy licencji, joint venture lub jako
dystrybutor na Europę.
Francuska firma importująca i sprzedająca szeroką gamę świeżych i mrożonych produktów spożywczych na
bazie drobiu poszukuje europejskiego dostawcy produkującego surowe, gotowane i mrożone - zamrożone w
technologii indywidualnego szybkiego zamrażania - kawałki drobiu w celu poszerzenia swojego portfolio i
zbudowania silnego partnerstwa. Firma jest w pierwszej kolejności zainteresowana zawarciem umowy
dystrybucyjnej, która mogłaby doprowadzić do długotrwałej współpracy.
Rosyjska firma aktywna w zakresie dokształcania dorosłych i dzieci oraz w dziedzinie zarządzania
personelem poszukuje zagranicznych partnerów w celu wzajemnej organizacji edukacyjnych i
rozrywkowych wycieczek dla dzieci w ramach umowy usługowej.
Czeska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji materiałów medycznych, urządzeń, sprzętu,
gadżetów ratowniczych , z dobrą znajomością sektora społecznego, oferuje swoje usługi dystrybucyjne
w dziedzinie koncentrującej się na opiece nad osobami starszymi.
Łotewski producent dziadzin oraz firma projektująca, prowadząca sprzedaż w Niemczech, poszukuje
dostawców/dystrybutorów wełny, bawełny oraz kaszmiru.
Brytyjskie doradztwo ortopedyczne reprezentuje brytyjskiego dystrybutora ortopedycznego, który poszukuje
nowych produktów sprzedawanych do klinik na terenie całej Wielkiej Brytanii i Irlandii. Poszukiwani są
głównie producenci, którzy dodatkowo prowadzą prace badawczo-rozwojowe i których produkty są lepsze
od obecnie dostępnych w ortopedii i medycynie sportowej.
Włoski dystrybutor produktów elektronicznych poszukuje producentów komponentów
elektromechanicznych i elektronicznych (przełączniki, uprzęże, filtry zakłóceń elektromagnetycznych,
zestawy przewodowe) w celu rozszerzenia katalogu swoich produktów. Firma działająca na całym świecie
oferuje umowy dystrybucyjne.
Przedstawiciel handlowy z Holandii oferuje usługi pośrednictwa na rynku dla producentów:
- Wegetariańskich i wegańskich produktów żywnościowych
- Octów, marynat, sosów do gotowania, przypraw
- Kawy, herbaty i kakao
- Oraz produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez sztucznych konserwantów, barwników i aromatów.
Firma oferuje reprezentację spółki w formie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy
pośrednictwa handlowego.
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Brytyjska firma, która specjalizuje się w budownictwie obiektów rozrywkowych, zarządzaniu projektami i
doradztwie, szuka podwykonawców, aby pomóc im dostarczać coraz większą liczbę projektów
architektonicznych w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Europie.
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