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SIPH na targach METAL

Na pierwszy w roku akademickim
2018/2019 wykład Staropolski
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 8 października 2018 r.
Wykład pod hasłem „Matematyka na
wesoło” wygłosi prof. dr hab. Krzysztof
Grysa – zapraszamy do siedziby Fundacji
Więź Pokoleń w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15, do sali A 207 na godz. 11.00.
Po wystąpieniu odbędzie się tradycyjne
już spotkanie przy kawie i zapisy do sekcji
zainteresowań, prowadzonych w ramach
działania uniwersytetu.
W nadchodzącym roku akademickim
zajęcia zaplanowano na dwa semestry. W zimowym organizatorzy proponują tematy:
- Spotkanie z poetą
- Architektura krajobrazu
- 100-lecie niepodległości Polski i zajęcia na strzelnicy
- Moda a świadomość ekologiczna
(czym zastąpić futra?)
- Rak to nie wyrok
- Kulinaria
- Ofensywa dronów
- Prawne zabezpieczenie rodziny
- Jak bezpiecznie grzeszyć?
Podczas spotkania 8 października przewidziany jest wybór przewodniczącego
i członków Rady Słuchaczy.
Informacje dotyczące członkostwa oraz
funkcjonowania Staropolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać
w siedzibie Fundacji Więź Pokoleń w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15, pokój 201
lub pod numerem telefonu 41 368 51 29.

Zmiany w Komisji Rewizyjnej
Podczas posiedzenia 31 sierpnia 2018
roku ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna SIPH w składzie: przewodniczący
- Dariusz Trzebiński, wiceprzewodniczący
- Wiesław Grudzień i Edward Przywała
oraz członkowie - Lilla Kaczmarek i Wiesław Sosnowski.

Stoisko SIPH w Targach Kielce

W dniach 25-27 września 2018
odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Technologii dla
Odlewnictwa METAL 2018.
Targi były okazją do zaprezentowania
oferty usług Ośrodka Enterprise Europe
Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Konsorcjum na
rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji
województwa Świętokrzyskiego – branża
metalowo-odlewnicza, którego SIPH jest
koordynatorem.
Ośrodek Enterprise Europe Network promował potencjał i innowacyjne rozwiązania

firm członkowskich konsorcjum branży
metalowo odlewniczej, m.in. Odlewni
Polskich S.A., Odlewni Żeliwa FANSULD
Sp. j., PPHU Perfopol Sp. z o.o., Kieleckiej
Fabryki Pomp „Białogon” S.A., Muehsam
Rozwiązania dla Przemysłu Sp. j., Envo Sp.
z o.o. i Politechniki Świętokrzyskiej.
Tegoroczna edycja Targów była wyjątkowa z uwagi na integralne połączenie
z 73. Światowym Kongresem Odlewnictwa,
który miał miejsce w Krakowie w dniach
23-27 września 2018. Uczestnicy Kongresu
wzięli udział w specjalnej sesji wyjazdowej
organizowanej 26 września w Targach
Kielce i zwiedzali targi METAL.

Bezpłatne doradztwo dla firm
Siedem firm z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowało się do skorzystania
z indywidualnego doradztwa z ekspertem
w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera, prowadzonego przez Ośrodek
Enterprise Europe Network przy SIPH:
BIKO-SERWIS Sp. z o.o. Sp. k., Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp. j., Perfect
Starachowice Sp. z o.o., POLONEZ PLUS
Sp. z o.o., PP-U KIEL-TECH Sp. z o.o.,
Zakład Metalowy Gorzelak II s.c. i Zakład
Wyrobów Złącznych „SHYMKO”.

Na liście rezerwowej znalazły się: Zakład Produkcyjno-Usługowy ‘DELKAR’,
Ovo-Tech Piotr Drapejkowski, Cersanit
S.A., Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
i Wydawnictwo Jedność.
Usługa zakłada wsparcie firmy poprzez
organizację indywidualnego warsztatu
doradczego z ekspertem z zakresu eksportu
(strategia eksportowa, delegowanie pracowników, zatrudnianie cudzoziemców)
lub optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych.

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
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Wrzesień w skrócie
• Założyciel, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZPUE SA
Bogusław Wypychewicz wraz z małżonką
Małgorzatą Wypychewicz z okazji jubileuszu
30-lecia istnienia ﬁrmy odebrali Nagrodę
Specjalną 31. Międzynarodowych Energetycznych Targów ENERGETAB w BielskuBiałej. Przyznając nagrodę, organizatorzy
wystawy zwrócili uwagę na fakt, że włoszczowska spółka przez trzy dekady brała czynny udział w technologicznej rewolucji, jaka
miała miejsce w energetyce. Dziękując za
nagrodę Bogusław Wypychewicz zaznaczył,
że innowacje i ciągły rozwój są fundamentem jego firmy. ZPUE S.A. zaprezentowała
Inteligentną Stację Transformatorową SPS
(Smart Power Station) z podziemnym magazynem energii. Urządzenie jest połączone
z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi. Posiada także ładowarkę do pojazdów
elektrycznych.
• Za produkt stosowany w liniach wysokich
napięć „Serię słupów strunobetonowych dla
linii WN 110 kV typu przelotowego P1, P2,
słupy mocne M3, M6, M9, słupy krańcowe
KR” Strunobet-Migacz Sp. z o.o. otrzymała
na targach ENERGETAB wyróżnienie. Firma
prezentowała w Bielsku-Białej zarówno swoje produkty standardowe, jak i nowości, m.in.
słupy kompozytowe o wszelakim zastosowaniu oraz słupy strunobetonowe stosowane do
budowy linii WN 110 kV.
• TEVOR S.A. zakończyła realizację
projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Firma zaprojektowała i wytworzyła profile specjalne
o wysokiej wytrzymałości, a konstrukcje
zmniejszyły wagę i zyskały lepsze parametry
techniczne. W rezultacie wdrożenia innowacji produktowej na skalę europejską oferta
spółki została wzbogacona o 6 produktów:
ciężki holownik ratownictwa drogowego
HDRV o dwustopniowej belce wysuwnej,
wysięgniki holownicze o udźwigu od 6 do
8 T, pojazd z zabudową holowniczą o DMC
do 3,5 T (Express), holowniki na podwoziu
dwuosiowym typu HDRV, super lekką zabudowę transportową, platformę typu ZP80
cynkowaną o konstrukcji panelowej.
• Politechnika Świętokrzyska otrzymała
tytuł Ambasadora Innowacji, przyznany
w tym roku po raz pierwszy przez Instytut
Biznesu. Podczas gali, która odbyła się w
Pałacu Sobańskich w Warszawie, statuetkę

i dyplom odebrał prof. Zbigniew Koruba,
prorektor ds. badań naukowych i współpracy
z przemysłem. Kapituła konkursu doceniła
uczelnię za realizację projektu „CENWIS”,
który zakłada utworzenie Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego oraz
szeroką działalność naukowo-badawczą
prowadzoną przez Centrum Laserowych
Technologii Metali.
• Wodociągi Kieleckie rozbudowują
System Monitoringu i Sterowania siecią
wodociągową i kanalizacyjną (SMiS). W siedzibie spółki podpisano 21 września umowę
o wartości 7,7 mln zł na realizację kontraktu
„Rozbudowa monitoringu” realizowanego
w ramach unijnego Projektu IV „Poprawa
gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”. Dzięki monitoringowi pracownicy wodociągów widzą na
ekranach komputerów, w jakim kierunku
i z jaką prędkością płynie woda, jaki jest poziom wody w zbiornikach, a nawet czy ktoś
otworzył właz lub drzwi do obiektu oddalonego o kilkanaście kilometrów. Monitoring
działa już trzy lata, ma 216 czujników, które
wysyłają 3000 sygnałów jednocześnie. Jego
rozbudowa zakończy się we wrześniu 2020 r.
– Kilkadziesiąt studni otrzyma automatyczne
czujniki, do systemu podłączymy kolejne 14
pompowni ścieków i jedną hydrofornię. Nasz
system będzie większy, szybszy, wydajniejszy
i skuteczniejszy – powiedział Henryk Milcarz,
prezes Wodociągów Kieleckich.
• Inwex Sp. z o.o. zajęła II miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii firm
o poziomie przychodów do 100 mln PLN
w rankingu firm rodzinnych miesięcznika
„Forbes”. Ambicją redakcji jest stworzenie
platformy, na której przedsiębiorcy będą
mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami, ale przede wszystkim obawami
związanymi z prowadzeniem biznesu
i wyzwaniami, które stoją przed firmami
rodzinnymi.
• Czwarty rok z rzędu firma Cerrad
zaprezentowała się na międzynarodowych
targach Cersaie w Bolonii. Na stoisku
o powierzchni 160 m2 pokazała zarówno
swoje flagowe produkty – megaformatowy
gres ULTIME o wymiarach 160×320 cm
i płytki tarasowe, jak i nowości. Cersaie to
największa i najbardziej prestiżowa impreza
branży płytek ceramicznych i wyposażenia
łazienek organizowana w Europie.

Best Western Grand Hotel w Kielcach zaprasza na

BAL ANDRZEJKOWY 2018
Magiczna noc z czarującą oprawą - Dj, Wróżka, Andrzejkowe drinki CZARY MARY
rozpocznie się 01.12.2018 o godz. 19.00
Szczegóły i rezerwacja: Edyta Badzioch tel. +48 697 090 137
ebadzioch@grandhotelkielce.pl
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Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• 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
• Kurs kadry i płace – od podstaw –
20.10.2018, 08.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 24.10.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 25.10.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 25.10.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 25.10.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 29.10.2018
• Nowe wymogi w gospodarce odpadami. Nowelizacja ustawy o odpadach
– 09.11.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
wykonujących zadania tej służby – 12.11.2018,
19.11.2018
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
2-4 X 2018
• II Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO
• V Międzynarodowe Targi Dźwigów
EURO-LIFT
3-4 X 2018
• Salon Technologii i Wyposażenia dla
Edukacji / Kongres Edukacji Przyszłości
13-14 X 2018
• III Targi Lotnictwa Lekkiego
• II Międzynarodowe Targi Modelarstwa
Redukcyjnego
20 X 2018
• Targi Hurtowni Spożywczej R&R
23-25 X 2018
• Targi Polska Pomoc Drogowa HOL-EXPO
• XIV Międzynarodowe Targi Transportu
Zbiorowego TRANSEXPO
• VII Salon Wyposażenia Stacji Kontroli
Pojazdów MOTO-TECH
25 X 2018
• XVIII Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny stadion”

Skarżysko gościło inwestorów
Po raz trzeci Skarżysko było gospodarzem Międzynarodowego Forum
Inwestycyjnego. Wydarzeniu, które
odbyło się w dniach 31 sierpnia –
1 września, patronowała Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
Przez dwa dni rozmawiano m.in. o potencjale gospodarczym miasta i regionu,
warunkach prowadzenia biznesu przez
obcokrajowców, spojrzeniu zagranicznych
inwestorów na Polskę, a także rozstrzygnięto
konkurs na najciekawszy pomysł biznesowy. Dla przedsiębiorców była to okazja do
nawiązania nowych kontaktów i wymiany
doświadczeń, a dla naszego miasta i województwa szansa na zaprezentowanie się
jako miejsca przyjaznego do prowadzenia
biznesu i przygotowanego do wspierania
inwestorów z zewnątrz.
W forum uczestniczyło blisko 200 gości – przedsiębiorcy z kraju i z Białorusi,
Ukrainy, USA, Mołdawii i Nigerii, przedstawiciele instytucji wspierających biznes,
samorządowcy. SIPH reprezentował prezydent Cezary Tkaczyk. Zebranych powitał
prezydent Konrad Krönig, który wyraził
nadzieję, że forum po raz kolejny będzie
okazją do wymiany idei i doświadczeń na
linii nauka - samorząd - biznes, bo te trzy

światy co roku w Skarżysku wzajemnie się
przenikają.
W trakcie forum odbyły się konferencja
i panele dyskusyjne, które prowadził Jacek
Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby
Gospodarczej, były minister gospodarki.
W pierwszym dniu mówiono o współpracy
na kierunkach wschód zachód dyskutowano
m.in. o działalności na rynku ukraińskim,
o warunkach prowadzenia biznesu przez
obcokrajowców w Polsce i ofercie instytucji
wspierających biznes. Zaprezentowano także
potencjał gospodarczy regionu świętokrzyskiego i inwestorów, którzy realizują swoje
projekty w Skarżysku-Kamiennej. Mówiono
m.in. o budowie parku tematycznego na Bernatce oraz o osiągnięciach i planach firmy
z branży paliw alternatywnych.
W drugim dniu forum odbyły się prelekcja
na temat kobiet w biznesie i panel dyskusyjny pod hasłem „Czy biznes ma płeć?”.
W trakcie spotkań B2B przedsiębiorcy rozmawiali o możliwościach współpracy.

37. Seminarium Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych w Cedzynie
Urząd Patentowy RP zorganizował
37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, które
odbyło się w dniach 17-21 września
w Cedzynie koło Kielc.
Otwarcia wydarzenia dokonali dr Alicja
Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej i Cezary Tkaczyk,
prezydent Staropolskiej Izby PrzemysłowoHandlowej.
W ramach seminarium zostało zaprezentowanych wiele kwestii niezwykle istotnych
dla efektywnego zarządzania własnością
intelektualną w placówkach naukowych,
dotyczących między innymi: transferu
technologii, ochrony wyników badań naukowych, prowadzenia analiz patentowych,
procedur uzyskiwania ochrony patentowej,
naruszeń praw własności przemysłowej, jak
również prawa autorskiego. Zagadnienia te
zostały przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne
ośrodki naukowe w Polsce, zajmujące się
problematyką własności intelektualnej.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Podczas seminarium przeprowadzono
również studium przypadków z udziałem
ekspertów urzędów patentowych: polskiego
i europejskiego, a także warsztaty dotyczące
wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metody TRIZ oraz konstruowania
umów w zakresie prawa autorskiego.
Seminarium odbyło się w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach
polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego oraz ustanowienia zawodu rzecznika
patentowego. Wszystkie przedsięwzięcia
realizowane w ramach Jubileuszu zostały
objęte patronatem honorowym prezydenta
RP Andrzeja Dudy.
Spotkanie rzeczników patentowych szkół
wyższych w Cedzynie zorganizowane zostało pod patronatem i przy współpracy Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
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Świętokrzyskie w sierpniu 2018 r.
W sierpniu 2018 r. po raz kolejny odnotowano wzrost produkcji
sprzedanej przemysłu w skali roku.
Był on jednak wolniejszy niż przed
miesiącem i wyniósł 7,0%.
Pogłębił się spadek produkcji budowlanomontażowej w ujęciu rocznym. W sierpniu
2018 r. zmalała ona w skali roku o 9,8%.
Na rynku pracy utrzymała się tendencja
wzrostowa przeciętnego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w relacji do
analogicznego miesiąca ub. r. (w sierpniu
br. wzrost wyniósł 3,9%). Według stanu na
31 VIII 2018 r. stopa bezrobocia ukształtowała się, podobnie jak przed miesiącem,
na poziomie 8,2% i 9,1% przed rokiem. W
sierpniu br. odnotowano poprawę warunków
płacowych w sektorze przedsiębiorstw w
skali roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w porównaniu do
analogicznego miesiąca ub. roku (o 6,1%),
jednak zarejestrowany wzrost był o 1,6 p.
proc niższy niż przed rokiem.
Poziom cen większości detalicznych
artykułów żywnościowych podniósł się
w skali roku. Podrożała część produktów
zbożowych, mlecznych i tłuszczowych.
Utrzymała się podwyżka cen wędlin i
większości produktów mięsnych. Zdrożały
podstawowe warzywa i owoce. Ponownie
wzrosły ceny paliw. Zwiększyły się także,
chociaż w niewielkim stopniu, wydatki na
usługi wynikające z użytkowania mieszkania. Utrzymał się wzrost opłat związanych
ze zdrowiem.
Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w
skali roku o 11,7% (przed rokiem odnotowano wzrost o 1,0%). Z kolei sprzedaż
hurtowa była o 16,6% wyższa niż w sierpniu
2017 r., wobec ubiegłorocznego spadku na
poziomie 0,9%.

Przemysł i budownictwo

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu
2018 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 2535,1 mln zł i była (w cenach stałych)
o 7,0% większa niż przed rokiem oraz o 2,9%
mniejsza niż przed miesiącem. Produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym,
stanowiąca 83,8% produkcji przemysłowej, w porównaniu z sierpniem 2017 roku
zwiększyła się o 5,6%. Drugi miesiąc z rzędu
wysoki wzrost notowano w sekcji dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja – o 22,8%.
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 drewna, korka, słomy i wikliny
– o 10,5%. W dalszym ciągu dynamicznie
rosła także, choć wolniej niż przed miesiącem, produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych
– o 8,7% oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,0%.
Po wzroście przed miesiącem obniżyła się
produkcja wyrobów z metali – o 10,5%
i produkcja maszyn i urządzeń – o 0,1%.
Kolejny miesiąc z rzędu malała produkcja
artykułów spożywczych – o 16,5%. W
porównaniu z lipcem 2018 r. produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym
obniżyła się o 4,5%, a w dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji – o 1,1%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona
produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego,
w sierpniu 2018 r. wyniosła (w cenach
bieżących) 38,4 tys. zł i była (w cenach
stałych) o 4,0% wyższa niż przed rokiem,
przy większym o 2,9% przeciętnym zatrud-

nieniu i wzroście przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń brutto o 6,2%.
Produkcja sprzedana budownictwa (w
cenach bieżących) w sierpniu 2018 r. wyniosła 325,8 mln zł i była o 8,8% większa
niż przed rokiem.
Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego wyniosła (w cenach bieżących) 33,6 tys.
zł i była większa niż przed rokiem o 9,1%.
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie było
w sierpniu 2018 r. o 0,3% mniejsze niż przed
rokiem, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,8%.
Produkcja budowlano-montażowa (w
cenach bieżących) w sierpniu 2018 r.
ukształtowała się na poziomie 157,4 mln zł i
stanowiła 48,3% ogółu produkcji sprzedanej
budownictwa. W stosunku do lipca 2018 r.
produkcja budowlano-montażowa zmalała
o 9,8%, a w odniesieniu do sierpnia 2017
r. – o 9,4%. Spadek produkcji budowlanomontażowej w skali roku był rezultatem jej
znacznie niższej wartości w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi. Minimalnie
mniejsza była także w firmach zajmujących
się przede wszystkim budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrost odnotowano
natomiast w podmiotach specjalizujących się
w budowie budynków.
Spadek produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z lipcem 2018 r. był
rezultatem jej niższego poziomu w jednostkach wykonujących przede wszystkim roboty budowlane specjalistyczne – o 40,7%.
W podmiotach, których podstawowy rodzaj działalności stanowi budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty
związane z budową budynków odnotowano
wzrost odpowiednio o 13,7% i 5,2%.
Źródło: http://kielce.stat.gov.pl/

Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji sprzedanej przemysłu
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Przedsiębiorczość świętokrzyska

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).
BRUK20180809001 Brytyjski projektant, producent i instalator stoisk wystawienniczych na zamówienie w Wielkiej
Brytanii poszukuje europejskiej firmy
działającej w sektorze wystawienniczym
i posiadającej zdolności produkcyjne w Czechach, Niemczech, Holandii lub w Polsce
w celu stworzenia strategicznych sojuszy,
w perspektywie średnioterminowej w celu
fuzji firmy lub formalnego wspólnego
przedsięwzięcia (joint venture).
BRUK20180820002 Wiodąca brytyjska firma, zajmująca się projektowaniem,
produkcją, dostawą i montażem systemów
blokowania pojazdów, poszukuje partnerów
produkcyjnych.
BRDK20180815001 Rozwijająca się
duńska firma, specjalizująca się w druku
cyfrowym, poszukuje drukarni do druku,
w ramach umowy podwykonawczej, na
różnych towarach i materiałach POS, od
kubków po parasole i odzież. Zainteresowana jest również drukiem na nietypowych
materiałach handlowych.
BRBE20180821001 Belgijskie MŚP zaangażowane w szeroki zakres działalności
dystrybucyjnej, poszukuje europejskich
producentów i dystrybutorów oferujących
złom aluminiowy, miedziany i kartonowy
w dużych ilościach.
BRUA20180719001 Ukraiński producent
zdrowego i ortopedycznego obuwia dziecięcego poszukuje dostawców podeszew
o stabilnej jakości na podstawie umowy
handlowej ze wsparciem technicznym lub
umowy produkcyjnej.
BRLT20180806001 Litewska firma,
projektująca odzież, założona przez dwóch
doświadczonych projektantów mody, poszukuje partnera produkcyjnego. Projektuje
i produkuje odzież firmową dla szerokiego
zakresu usług roboczych, a także logotypy i projekty graficzne. Firma poszukuje
partnerów w ramach umowy produkcyjnej,
którzy mogliby produkować odzież według
określonych wzorów.
BRCN20180803003 Chińska firma,
specjalizująca się w imporcie żywności
i towarów konsumpcyjnych z UE, poszukuje
dostawców tych produktów. Oferowany
rodzaj współpracy to umowa agencyjna
z potencjalnym partnerem.
BRIL20180712001 Izraelski wiodący
importer, marketer i sprzedawca doświad-

czony w dziedzinie materiałów budowlanych poszukuje producentów materiałów
budowlanych, produktów przemysłowych,
rolniczych, narzędzi i urządzeń ogrodniczych. Produkty te przeznaczone są do stosowania w lokalnych przedsiębiorstwach.
Zalety to wieloletnie doświadczenie, szybka
i elastyczna obsługa, ekskluzywne zaplecze
dystrybucyjne itp. Poszukiwana jest komercyjna / franczyzowa agencja i umowa
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRNL20180405001 Holenderska firma
z ugruntowaną pozycją na rynku jest hurtownikiem własnej marki butelek do wielokrotnego użytku. Ze względu na rosnącą
sprzedaż poszukuje dostawców butelek do
wielokrotnego użytku w celu rozszerzenia
asortymentu. Poszukiwane butelki są wykonane z najlepszych trwałych materiałów,
takich jak stal nierdzewna lub z materiałów
pochodzenia biologicznego i mogą być
dostarczane pod własną marką. Proponowanym rodzajem współpracy jest umowa
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRCY20180730001 Cypryjski producent w 100% czystych, certyfikowanych
organicznych mydeł i kosmetyków na
bazie oliwy z oliwek, oleju kokosowego
i oleju konopnego poszukuje partnerów
z krajów UE w ramach umów produkcyjnych, dostawców surowców, takich jak olej
kokosowy, organiczny olej arganowy, olejki
eteryczne oraz mleko wielbłądzie i osła
w postaci proszku.
BRUK20180629001 Brytyjska firma
z siedzibą w Londynie, posiadająca własny
magazyn, poszukuje dostawców żywności,
napojów i artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych. Założona w 2014
roku firma obsługuje restauracje, kawiarnie
i lokalne sklepy detaliczne w całym Londynie, które poszukują nowych artykułów
spożywczych i napojów, takich jak herbata,
kawa i napoje bezalkoholowe, a także artykułów gospodarstwa domowego.
BRIL20180804001 Izraelska firma
z dużym doświadczeniem w zarządzaniu
projektami, koordynacji i integracji w
różnych dziedzinach (energia, transport,
tunelowanie, infrastruktura i metro) poszukuje partnerów zagranicznych, którzy
potrzebują lokalnego przedstawiciela
w tych dziedzinach. Spółka zamierza
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reprezentować zagranicznego partnera
w lokalnych przetargach/uczestnictwie
w celu zdobycia jego doświadczenia, wiedzy na temat zaawansowanych rozwiązań na
rynku izraelskim. Firma jest zainteresowana
nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę agencyjną.
BRIE20160907001 Wiodący irlandzki
biznes e-commerce, oferujący pierwszy
w Irlandii miesięczny abonament na produkty higieny osobistej dla kobiet, poszukuje partnera dla marek, które chcą sprzedawać
swoje produkty do grupy docelowej kobiet
w wieku 18-35 lat. Jest to idealna platforma
marketingowa dla młodych marek, aby
dotrzeć do krajowych odbiorców, zwiększyć ruch w mediach społecznościowych
i przekształcić klientów w pełnowymiarową
sprzedaż produktów. Firma stara się nawiązać współpracę z markami poprzez umowę
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRCN20180803002 Chińska firma, specjalizująca się w dystrybucji online i offline
żywności i artykułów codziennego użytku,
poszukuje dostawców produktów z Europy,
którzy chcą wprowadzić swoje produkty na
rynek chiński: produkty zdrowotne, zdrową
żywność dla kulturystyki lub ochrony zdrowia, takie jak proszek białkowy lub inne podobne produkty uzupełniające. Oferowany
rodzaj współpracy to umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BRUK20180824001 Od 7 lat ten brytyjski projektant i dostawca inteligentnego
urządzenia tabletowego z powodzeniem
pomaga w opiece i monitorowaniu zarówno
osób starszych, jak i tych, które mają trudności z nowoczesną technologią. Nagrodzone
oprogramowanie i urządzenie jest stale
rozwijane przez firmę w celu zapewnienia
użytkownikowi lepszego produktu, który
przemawia do szerszego grona odbiorców.
Dlatego też firma poszukuje odpowiedniego
zagranicznego dostawcy wysokiej jakości
urządzenia tabletowego na potrzeby długoterminowej umowy produkcyjnej.
BRCN20180810001 Chińska platforma
sklepu internetowego e-commerce wybiera najlepsze produkty z całego świata
dla swoich chińskich klientów. W oparciu
o plan ekspansji kategorii produktów, poszukuje obecnie ekonomicznych produktów
mydlanych z rynku europejskiego. Chińska
firma jest zainteresowana współpracą
bezpośrednio z producentami w oparciu
o umowę produkcyjną.
BORO20180823002 Rumuńska firma,
specjalizująca się w pracach elektrycznych
i innych powiązanych usługach poszukuje
partnerów, aby zaoferować im swoje usługi
w ramach umowy podwykonawstwa.
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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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