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O zarządzaniu
ryzykiem walutowym
Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH, w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera,
zaprasza przedsiębiorców na
szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach
handlowych z firmami z Unii Europejskiej”.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność eksportową, importową lub
posługują się zagranicznymi walutami
w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne, przekazane podczas
szkolenia, pozwolą lepiej wykorzystać
możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać
w otoczeniu międzynarodowym. Celem
szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie
prawidłowego procesu wymiany walutowej, zabezpieczenia ryzyka kursowego
oraz zmian z tym związanych.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy
pracowników działów eksportu, importu,
współpracy zagranicznej oraz działów
marketingu i handlu przedsiębiorstw, które
posługują się zagranicznymi walutami
w obrotach handlowych.
Szkolenie poprowadzi pan Jacek Maliszewski – ekspert z ponad 20-letnim
doświadczeniem w rynku walutowym,
główny ekonomista firmy DMK, biegły
NIK od 2010 r. i doradca wielu importerów
i eksporterów w profesjonalnym zarządzaniu ryzykiem kursowym.
Szkolenie odbędzie się w dniu 12
września 2018 r. w godz. 09.00-16.00
w Kielcach, hotel Qubus ul. Składowa 2,
25-505 Kielce.
Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.
Ilość miejsc ograniczona!
Zgłoszenie należy przesłać do dnia
7 września br. na adres e-mail: een@siph.
com.pl lub fax.41 368 02 78.
Informacje i formularze:
www.siph.com.pl

Cerrad otworzył trzecią
fabrykę w Starachowicach

Zakończyła się budowa nowego,
w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego firmy Cerrad
w Starachowicach.
W ramach inwestycji, wartej blisko 120
mln złotych, powstała jedna z najbardziej
zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie. To już trzeci zakład produkcyjny firmy Cerrad w Starachowicach.
Ma powierzchnię 32 tysiące m2, zatrudnia
80 pracowników, wytwarzanych tu będzie
4 mln m2 płytek rocznie.
– Nowa fabryka to efekt konsekwentnie
realizowanej przez nas strategii rozwoju poprzez inwestycje w infrastrukturę
i technologię, której głównym celem jest
oferowanie innowacyjnych produktów, wyznaczających trendy w aranżacji wnętrz. Nie
mam wątpliwości, że takie właśnie są płyty
gresowe z najnowszej kolekcji ULTIME
o niespotykanych dotąd na polskim rynku wymiarach 160×320 cm. Jeszcze do
niedawna o takich formatach mogliśmy
tylko marzyć. Dzisiaj ambicje projektantów
i inwestorów zamieniamy w rzeczywistość
– mówi Paweł Bąk prezes Zarządu Cerrad.
Zastosowane rozwiązania umożliwiają
wprowadzenie zupełnie nowych, dotychczas
niedostępnych linii produktów o znakomitych parametrach użytkowych oraz wysokich

walorach estetycznych. Nowa marka produktów premium ULTIME redefiniuje pojęcie
płyt wielkoformatowych i otwiera zupełnie
nowe możliwości aranżacyjne – zwłaszcza
w kontekście budownictwa inwestycyjnego.
Płyty prasowane są w formacie 160×480 cm
i cięte przed wypałem, co daje niezwykle
dużą elastyczność w zakresie kreowania ich
docelowych wymiarów. Uzyskane w ten
sposób mniejsze formaty rozszerzą kolekcję,
oddając do dyspozycji klientów znacznie
bogatszy wachlarz produktów. Płyty dostępne będą w trzech rodzajach wykończenia
powierzchni: matowej, polerowanej oraz
lappato.
Produkcja płyt gresowych w nowej fabryce już się rozpoczęła. Innowacyjna linia
produkcyjna i technologia wytwarzania
metodą prasowania na sucho pozwalają na
wykonanie wysokiej klasy produktów, których grubość, w zależności od formatów,
osiągać będzie od 3 mm do 20 mm. Będą
to nie tylko elementy ULTIME, ale także
przystępne cenowo kolekcje kierowane do
szerokiego grona odbiorców.
Wielkoformatowe płyty z kolekcji
ULTIME będą miały niezwykle szeroką
dystrybucję – są już dostępne na polskim
rynku, a jeszcze w tym roku trafią do
klientów z Europy, Azji oraz USA.
Źródło: www.cerrad.pl

Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Kielcach
Rok założenia 1990
ul. Sienkiewicza 53,
25-002 Kielce
tel. 48 41 344 43 92
sekretariat@siph.com.pl
www.siph.com.pl
KIEROWNICTWO IZBY
Prezydent
Cezary Tkaczyk
Przewodniczący Rady Głównej
Jan Waluszewski
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Trzebiński
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Grzegorz Ściwiarski – w. 33
Główna księgowa
Dorota Stęplewska – w. 39
Sprawy członkowskie
Jarosław Bator – w. 29
Ośrodek EEN
Sylwia Zieja – w. 42
Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47
Legalizacja dokumentów
Jolanta Sobala – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34
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Sierpień w skrócie
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został partnerem Salonu
Edukacji, który odbędzie się w Targach
Kielce 3 i 4 października 2018 r. Kielecki
ZDZ jest wiodącą instytucją edukacyjną
w regionie, działającą nieprzerwanie od 70
lat, która przeszkoliła już ponad 1.117.000
osób. Posiada rozbudowaną sieć placówek
dydaktycznych na terenie 20 miast w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim
i małopolskim. Prowadzi szkoły, organizuje
kursy, realizuje projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Firma umożliwia także uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień do wykonywania zawodu
w kraju i za granicą.
• Specjaliści z Grupy MAC podsumowali
pierwszy etap programu „Aktywna Tablica”.
Eksperci firmy zamontowali ponad dwa
tysiące urządzeń w szkołach, dostarczyli do
placówek ponad tysiąc dwieście tablic i monitorów interaktywnych oraz ponad tysiąc
nowoczesnych projektorów. Grupa MAC od
początku trwania tego projektu rządowego
oferowała swoje doświadczenie i wsparcie
w zamawianiu i instalacji nowoczesnego
sprzętu. Te kompetencje zostały docenione.
Łącznie dzięki zaangażowaniu Grupy MAC,
w ponad tysiącu szkół w Polsce uczniowie
mogą korzystać z nowoczesnych, angażujących technologii na zajęciach.
• Wodociągi Kieleckie podarowały
kieleckiej Straży Miejskiej detektor gazów.

Miejscy strażnicy podejmują interwencje
w różnych okolicznościach, m.in. w sytuacjach zagrożenia skażeniem chemicznym,
tlenkiem węgla czy obniżoną zawartością
tlenu. Detektor ma chronić zdrowie i życie
funkcjonariuszy. Prezes wodociągowej spółki Henryk Milcarz wręczył komendantowi
Straży Miejskiej w Kielcach Władysławowi
Koziełowi przenośny wielogazowy detektor
przeznaczony do wykrywania czterech
niebezpiecznych gazów i ubytku tlenu.
Jest to urządzenie niemieckiej produkcji,
z najwyższej półki, stosowane przez służby
ratownicze w wielu krajach. Pracownicy
Wodociągów Kieleckich używają takich
detektorów przy obsłudze zbiorników,
w których może wystąpić obniżona zawartość tlenu i obecność szkodliwych gazów jak
metan czy tlenek węgla.
• Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach zaprasza
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej, organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Kielcach pt. „Banki - wczoraj,
dziś, jutro. Ewolucja sektora bankowego
po 1918 r.”. Wydarzenie odbędzie się
26 września 2018 r. w Wyższej Szkole
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach. Konferencja organizowana jest
w ramach projektu „100 lat bankowości
w Polsce” we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim.
Więcej informacji: www.wseip.edu.pl

Cyfrowa Kaplica Sykstyńska
Dzieła z Kaplicy Sykstyńskiej były na
wyciagnięcie ręki w Kielcach.
Album „La Cappella Sistina” to wspólne
przedsięwzięcie Muzeów Watykańskich
i włoskiego wydawcy Scripta Maneant.
Na 776 stronach wydrukowano 800 zdjęć,
w tym kilkadziesiąt w skali 1:1. Opublikowano jedynie 1999 sztuk numerowanych
egzemplarzy. Do Polski trafi 50 kompletów
trzytomowego albumu.
Nabywcy albumu przyczynią się do refundacji kosztów 5-letniej pracy blisko 100
osób, które tworzyły cyfrową rekonstrukcję
Kaplicy Sykstyńskiej, a następnie pracowały
nad wydaniem albumu. Każdy nabywca
otrzyma także osobiste podziękowania od
Muzeów Watykańskich za udział w projekcie
i indywidualne zaproszenie do prywatnego
zwiedzania Kaplicy Sykstyńskiej po godzinach otwarcia – co nie jest dostępne w standardowej ofercie zwiedzania zabytku.
W Polsce organizatorem trasy prezentacyjnej albumu jest Grupa Goldenmark.

W Kielcach album można było oglądać od
1 do 7 sierpnia. Patronat nad prezentacją
objęła Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa.

Oficjalna prezentacja w Biurze Wystaw
Artystycznych w Kielcach
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Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 19.09.2018
• Szkolenie bhp dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy – 21.09.2018,
28.09.2018
• Najnowsze zmiany i obostrzenia z zakresu
ochrony środowiska ze szczególnym naciskiem na Nowe Prawo Wodne – 24.09.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 26.09.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 27.09.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 27.09.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 27.09.2018
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 28.09.2018
• Zamówienia publiczne finansowane
z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – 15.10.2018
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 19.10.2018
Kontakt:
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
4-7 IX 2018
• XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
• XXIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA
13-15 IX 2018
• IX Międzynarodowe Targi Rowerowe
KIELCE BIKE-EXPO
25-27 IX 2018
• Obróbka Cieplna Metali HEAT TREATMENT
• XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL
• XV Międzynarodowe Targi Aluminium
i Technologii, Materiałów i Produktów
Metali Nieżelaznych ALUMINIUM &
NONFERMET
• III Targi Recyklingu Metali Nieżelaznych RECYKLING
• XXIV Targi Przemysłowej Techniki
Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących

Europejskie Forum
Technologiczne
W dniach 26 – 27 września 2018 r.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie
się Europejskie Forum Technologiczne.
Główną tematyką Forum, w tym referatów problemowych i dyskusji panelowych,
będzie funkcjonowanie europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów
badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
podejmowanych przez przedsiębiorstwa
oraz zmiany systemowe planowane na lata
2021-2027 w ramach nowego Programu
Ramowego „Horyzont Europa”. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona rozwojowi gałęzi przemysłu i usług uznanych w Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za
sektory strategiczne: medycyna innowacyjna, technologie cyfrowe w zastosowaniach
przemysłowych (tzw. Przemysł 4.0), gospo-

darka zamkniętego obiegu i nowoczesne
środki transportu. Duży akcent będzie
położony na ponadnarodową współpracę
w tych dziedzinach krajów centralnej i południowo-wschodniej Europy.
Szczegółowy program Forum został opublikowany na portalu www.euroforum.iztech.
pl . Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne
pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania
się na stronie www.euroforum.iztech.pl lub
www.npexpo.pl
W obradach Forum zapowiedziało swój
udział, jako spikerzy i paneliści, wielu wybitnych specjalistów oraz polityków zajmujących się problematyką rozwoju nowoczesnego przemysłu i doskonaleniu systemu nauki
przemysłowej, w tym Jadwiga Emilewicz,
minister przedsiębiorczości i technologii,
Carlos Moedas, komisarz europejski ds.
badań, nauki i innowacji i Jerzy Buzek,
przewodniczący komisji przemysłu, badań
i energii Parlamentu Europejskiego.

Odszedł Jerzy Adamski
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż 8 sierpnia 2018 roku w wieku 78 lat
zmarł JERZY ADAMSKI, były długoletni
dyrektor i prezes Wodociągów Kieleckich oraz wiceprezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy
szczerego współczucia.
JERZY ADAMSKI stanowisko dyrektora Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach (w 1997
r. przekształconego w Wodociągi
Kieleckie) objął 8 września 1992 r.
W tym okresie duże Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podzieliło się na mniejsze
podmioty, a kielecki związek objął
terytorium Kielc oraz gmin Masłów,
Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk, które
obsługuje do dzisiaj.
Po przekształceniu związku w spółkę Wodociągi Kieleckie w 1998 r. objął
funkcję Prezesa Zarządu.
W tym okresie spółka rozbudowywała i modernizowała infrastrukturę
wodociągową m.in. w dzielnicach
Niewachlów, Zalesie, BaranówekKawetczyzna, Sitkówka i Ostragórka.
Powiększono sieć na osiedlach Podhale, Ślichowice-2, Dąbrowa i Barwinek.
Skanalizowano dzielnicę Białogon.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W 1993 został uroczyście zamknięty
kanał awaryjny, którym ścieki trafiały do rzeki Bobrzy, gdy nie była ich
w stanie przyjąć oczyszczalnia w Sitkówce. Zamknięcie kanału było możliwe dzięki modernizacji i rozbudowie
oczyszczalni.
Jerzy Adamski stanowisko prezesa
zajmował do 2000 roku, kiedy zakończył pracę w Wodociągach Kieleckich.
Był kieleckim radnym przez dwie
k adencje, w latach 1990-1998.
Wiceprezydentem Staropolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej był
w latach 1999-2003.
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Świętokrzyskie w lipcu 2018 r.
W lipcu 2018 r. po raz kolejny odnotowano wzrost produkcji sprzedanej
przemysłu w skali roku – wynika
z raportu GUS.
Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu
2018 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 2586,3 mln zł i była (w cenach stałych)
o 12,4% większa niż przed rokiem oraz o 1,2%
niż przed miesiącem. Produkcja sprzedana
w przetwórstwie przemysłowym, stanowiąca
85,3% produkcji przemysłowej, w porównaniu
z lipcem 2017 roku zwiększyła się o 12,1%. Po
raz pierwszy w 2018 r. wzrost notowano także
w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 12,1%.
Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2017
roku poziom produkcji sprzedanej wystąpił
w 20 działach przemysłu (spośród 28 występujących w województwie), niższy –
w 8. Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale w sprzedaży największy wzrost
produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji
wyrobów z metali – o 36,6%. W dalszym
ciągu dynamicznie rosła produkcja maszyn
i urządzeń – o 23,3% oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep –
o 17,3%. Wysoki wzrost utrzymał się także
w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,2%.
Po spadku przed miesiącem ponownie wzrosła
produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy
i wikliny – o 13,3%.
Kolejny miesiąc z rzędu malała produkcja
natomiast artykułów spożywczych – o 9,7%.
W porównaniu z czerwcem 2018 r. produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym
wzrosła o 0,2%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji
– o 5,1%.
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w lipcu 2018 r. ukształtowała
się na poziomie 174,5 mln zł i stanowiła 52,7%

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

ogółu produkcji sprzedanej budownictwa.
W stosunku do czerwca 2018 r. produkcja
budowlano-montażowa zmalała o 0,4%,
a w odniesieniu do lipca 2017 r. – o 4,2%. Spadek produkcji budowlano-montażowej w skali
roku był rezultatem jej znacznie niższej wartości w firmach zajmujących się przede wszystkim budową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej. Mniejsza była także w podmiotach
specjalizujących się w budowie budynków.
W przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi
odnotowano natomiast znaczny wzrost.
NAKŁADY INWESTYCYJNE
Nakłady inwestycyjne zrealizowane
w I półroczu 2018 r. przez przedsiębiorstwa
mające siedzibę na terenie województwa
świętokrzyskiego osiągnęły wartość 527,5
mln zł i były (w cenach bieżących) o 4,9%
niższe od poniesionych w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
Wzrost odnotowano w nakładach na
budynki i budowle (o 10,8%). Zmniejszyły
się natomiast nakłady na zakupy – o 11,3%,
przy czym nakłady na maszyny, urządzenia
techniczne, narzędzia i wyposażenie były
niższe o 14,0%, natomiast nakłady na środki
transportu – wzrosły o 13,6%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 64,9%
(przed rokiem 69,6%).

Spadek wartości nakładów inwestycyjnych w największym stopniu nastąpił
w przetwórstwie przemysłowym – o 17,7%.
Znacznie mniej niż przed rokiem zainwestowano także m.in. w: informacji i komunikacji (o 69,2%), transporcie i gospodarce
magazynowej (o 53,7%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 26,7%).
WYNIKI FINANSOWE FIRM
Chociaż wynik na sprzedaży produktów,
towarów i materiałów był wyraźnie wyższy niż przed rokiem, efekty finansowe
badanych przedsiębiorstw niefinansowych
w I półroczu 2018 r. były słabsze od uzyskanych przed rokiem. Negatywny skutek
spowodowały: spadek wyniku na pozostałej
działalności operacyjnej i strata poniesiona
na operacjach finansowych.
Odnotowano pogorszenie podstawowych
wskaźników ekonomiczno-finansowych, za
wyjątkiem rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W podmiotach,
których podstawowy rodzaj działalności
stanowi budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej – o 13,6% i w przedsiębiorstwach
wykonujących głównie roboty związane
z budową budynków – o 12,6%. W jednostkach wykonujących przede wszystkim roboty
budowlane specjalistyczne odnotowano
natomiast wzrost o 29,3%.

Przychody, koszty oraz wyniki finansowe podmiotów objętych badaniem
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Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network – tel. 41 368 02 78, lub e-mail s_zieja@siph.com.pl. Uzyskanie danych kontaktowych ofert jest bezpłatne, wystarczy podać numeru
oferty (np. BRCZ20170302001).
BRSI20180711001 Słoweński producent
zdrowej, wysokiej jakości ręcznie robionej granoli, poszukuje godnych zaufania
dostawców wysokiej jakości składników
do produkcji oraz dystrybutorów z branży
spożywczej.
BRGR20180702001 Grecka firma, projektująca i ręcznie produkująca nagradzane,
luksusowe damskie buty z włoskiej skóry
oraz produkująca części do butów (kopyta
szewskie, obcasy), poszukuje podwykonawców.
BRDE20180621001 Niemiecka firma
specjalizuje się w dystrybucji akcesoriów
kosmetycznych. Poszukuje europejskich
producentów takich wyrobów jak akcesoria
do włosów, łazienkowe i do masażu. Oferuje
usługi dystrybucji.
BRDE20180702001 Niemiecka firma
z sektora MSP, działająca w sektorze inżynierii mechanicznej, produkuje elementy
precyzyjne maszyn dla klientów z rożnych
gałęzi przemysłu. Poszukuje podwykonawców i dostawców, którzy są w stanie
produkować małe, metalowe elementy na
podstawie rysunków technicznych. Dodatkowo, firma poszukuje firm elektrycznych
zajmujących się instalacjami elektrycznymi. Oferuje umowę podwykonawstwa lub
produkcyjną.
BRRO20180627001 Rumuńska firma,
specjalizująca się w sprzedaży, kwiatów,
innych roślin oraz kompozycji kwiatowych,
poszukuje producentów i dystrybutorów.
BRDE20180712001 Niemiecki producent odzieży termoochronnej poszukuje
kontraktowego zakładu produkcyjnego
w Europie Środkowo-Wschodniej. Potencjalny partner musi specjalizować się
w szyciu rękawiczek i posiadać maszyny
do szycia w skórze. Oferowana jest umowa
produkcyjna.
BRDK20180709001 Duński projektant,
sprzedający 3-modułowy system zbierania
śmieci, wykonany z giętego cienkiego drutu
metalowego pod niewielkim kątem, poszukuje producenta w Europie Wschodniej.
BRIT20180606002 Włoska firma,
z czterdziestoletnim doświadczeniem
w sprzedaży hurtowej mrożonych produktów pakowanych, poszukuje zagranicznych
dostawców mrożonych typowych lokalnych
produktów żywnościowych, takich jak produkty rybne, warzywa, ziemniaki, grzyby

i mięso. Celem zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych jest stworzenie
bardziej bezpośredniego rynku, będącego
wynikiem współpracy między producentami
zagranicznymi, w tym małymi przedsiębiorstwami, a włoską siecią sprzedaży.
BRBR20180529001 Brazylijska firma
w fazie szybkiego rozwoju, detalista specjalizujący się w rozwiązaniach zwalczania
szkodników miejskich, poszukuje europejskich producentów lamp UV-A o mocy 2x15
watów do wychwytywania owadów.
BRCN20180711001 Chińska platforma
sklepu internetowego e-commerce wybiera
dla swoich chińskich klientów najlepsze
produkty z całego świata. Chce nawiązać
współpracę z europejskimi producentami
płynów do płukania jamy ustnej w ramach
umowy produkcyjnej.
BRRO20180628001 Rumuńska firma
specjalizuje się w handlu kwiatami, roślinami i aranżacjami kwiatowymi. Zainteresowana jest znalezieniem nowych partnerów biznesowych, którzy będą w stanie
dostarczyć akcesoria kwiatowe. Współpraca
z wybranymi partnerami będzie oparta na
umowach dystrybucyjnych.
BRNL20180430001 Międzynarodowa
korporacja z Holandii, producent urządzeń
elektronicznych do użytku konsumenckiego
i medycznego, poszukuje nowych sposobów
prezentacji swoich produktów. Tradycyjne
pokazy handlowe są niezbędne, ale są dostępne w dużej cenie. Klient zaprasza firmy,
które mają nowe spojrzenie na wydarzenia
wirtualne jako alternatywę i szuka usług
w tym sektorze lub umowy przejęcia.
BRRO20180709001 Rumuńska spółka,
prowadząca działalność w zakresie serwisu
samochodowego, a także handlu detalicznego częściami i akcesoriami samochodowymi
(opony, olej, akumulatory do samochodów
osobowych itp.), poszukuje zagranicznych
producentów i dystrybutorów wszelkiego
rodzaju części zamiennych i akcesoriów do
samochodów, którzy chcą zwiększyć sprzedaż swoich produktów na rynku rumuńskim
w oparciu o umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRNL20180530001 Firma z siedzibą
w Holandii specjalizuje się w projektowaniu
tekstyliów kobiecych, takich jak sukienki,
spódnice, bluzki i spodnie. Poszukuje producentów dla swojej gamy odzieży.
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BRDE20180628001 Niemieckie MŚP
zaprojektowało krzesło, które można
również wykorzystać jako półkę. Jest to
wysokiej jakości produkt wykonany z litego
drewna (orzecha włoskiego) lub twardych
włókien. Firma poszukuje partnera, który
może wyprodukować krzesło w małych
seriach przy użyciu CAD w ramach umowy
produkcyjnej.
BRBG20180709001 Bułgarska firma,
specjalizująca się w instalacji i obsłudze
inteligentnych domowych urządzeń i urządzeń bezprzewodowych i przewodowych,
poszukuje nowych dostawców urządzeń
Z-Wave i kontrolerów kart. Domeną firmy
są inteligentne wagi i lustra oraz inteligentne
urządzenia zabezpieczające.
BRDE20180712002 Niemiecka firma
przetwarza nasiona olejowe do tłoczenia
tłuszczów do żywności, kosmetyków
i innych zastosowań. Koncentruje się na
kontrolowanych ekologicznie uprawianych
surowcach. Poszukuje dostawców naturalnych surowców, jest zainteresowana umową
o świadczenie usług dystrybucji.
BRIT20180606001 Włoska firma specjalizuje się w handlu komponentami
elektrycznymi, elektromechanicznymi
i elektronicznymi; dostarcza kable elektryczne, materiały do lutowania, maszyny,
przekaźniki i przełączniki oraz inne specyficzne produkty dla rynku motoryzacyjnego
i pojazdów przemysłowych. Poszukuje
producentów zamierzających sprzedawać
swoje produkty we Włoszech za pośrednictwem umowy agencyjnej i / lub umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRUK20180620002 Brytyjskie MŚP jest
niszową marką modową, zapewniającą stylowe obuwie zdrowotne dla osób z płaskimi
nogami lub z objawami powięzi podeszwowych. Firma poszukuje europejskiego partnerstwa na poziomie prototypu, które może
przejść do umowy produkcyjnej.
BRIT20180518001 Włoska firma, produkująca i sprzedająca przemysłowe
opakowania drewniane, poszukuje nowych
dostawców – producentów surowego
drewna i półproduktów z krajów Europy
Wschodniej.
BRNL20180703001 Holenderska firma
wprowadziła europejską markę odzieżową
do uprawiania aktywności sportowych
związanych z wodą i wkrótce wprowadzi
pierwszą kolekcję własnych zaprojektowanych i opracowanych artykułów. Poszukuje
obecnie producentów tkanin neoprenowych.
Firma poszukuje potencjalnych partnerów,
którzy mogą produkować i wykonywać na
zamówienie odzież neoprenową zgodnie
z umową produkcyjną.
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Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
przyznaje
na okres od 16 maja 2016 r. do 15 maja 2017 r.

Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Firmie

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
Cezary Tkaczyk
Prezydent SIPH

Certyfikat rzetelności niezbędny w kontaktach biznesowych
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa honoruje solidne firmy, przyznając im Certyfikat Staropolski
– Rzetelny Przedsiębiorca. Posiadanie tego świadectwa jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia
z odpowiedzialnym, liczącym się na rynku partnerem.
”Kielce Yesterday, Today, Tomorrow” Magazine | Autumn 2018
Więcej informacji: www.siph.com.pl zakładka „CERTYFIKAT STAROPOLSKI”
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