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Warto mediować

Rada Dyrektorów SIPH

Panel dyskusyjny pod hasłem „Mediacje w sprawach gospodarczych”
zorganizowała 29 listopada SIPH
w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji”.
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, mediatorzy, przedstawiciele sądów
i prokuratury. Podkreślano, iż mediacja
umożliwia rozwiązywanie sporów gospodarczych z uniknięciem konieczności
prowadzenia postępowań w sądzie powszechnym. Pozwala skrócić czas oraz
obniżyć koszty rozstrzygnięcia konﬂiktu.
Interesujące informacje na temat swoich
doświadczeń z mediacjami przekazał
Leszek Walczyk wiceprezes Zarządu Odlewni Polskich S.A., a gościem specjalnym
był Michał Chałoński – ekonomista, były
poseł na Sejm, działacz gospodarczy, przewodniczący Komisji Rozjemczej Krajowej
Izby Gospodarczej.
Centrum Arbitrażu i Mediacji przy SIPH
jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM
utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem
Sprawiedliwości RP. Jego celem jest
stworzenie przedsiębiorcom optymalnych
i przyjaznych warunków rozwiązywania
konﬂiktów gospodarczych.

Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa serdecznie zaprasza na

uroczyste
spotkanie opłatkowe
Rady Dyrektorów SIPH
które odbędzie się 12 grudnia
2018 roku o godz. 15.00
w Sali Dębowej
Best Western – Grand Hotel,
ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy!

Certyfikat członkostwa w SIPH dla Celsium Sp. z o.o. odebrała prezes Dagmara Nowak-Trochimiuk

Spotkanie Rady Dyrektorów SIPH
odbyło się 21 listopada 2018 roku
w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej, która jest członkiem
stowarzyszonym Izby.
Politechnika Świętokrzyska tworzy
Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego (CENWIS). Celem projektu
jest zwiększenie urynkowienia działalności
B+R Politechniki Świętokrzyskiej dzięki
rozbudowie i wyposażeniu bazy laboratoryjnej oraz udostępnieniu jej na warunkach
komercyjnych firmom. Założenia projektu
i możliwości współpracy uczelni z przemysłem zaprezentował rektor prof. dr hab. inż.
Wiesław Trąmpczyński.

Projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji
zaprezentowała Joanna Makuch wicedyrektor SIPH. Na pytanie: ile będzie kosztował prąd i dlaczego tak drogo? starali się
odpowiedzieć Marian Strzelecki i Tomasz
Herman – eksperci przez wiele lat związani
z branżą energetyki.
Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk wręczył certyfikaty członkostwa firmom,
które w ostatnim czasie wstąpiły do Izby:
Celsium Sp. z o.o., Goldenmark Center
Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o.,
Kancelarii Adwokackiej Adwokat Tomasz
Surdej, KD Group, LuCasco Broker Sp. z
o.o. oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego w Kielcach.
Relacja na: www.siph.com.pl
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KIEROWNICTWO IZBY
Prezydent
Cezary Tkaczyk
Przewodniczący Rady Głównej
Jan Waluszewski
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Trzebiński
BIURO SIPH
Dyrektor
Cezary Tkaczyk – w. 23
Wicedyrektor
Joanna Makuch – w. 22
Wicedyrektor
Dorota Bisińska – w. 26
Sekretarz
Grzegorz Ściwiarski – w. 33
Główna księgowa
Dorota Stęplewska – w. 39
Sprawy członkowskie
Jarosław Bator – w. 29
Ośrodek EEN
Sylwia Zieja – w. 42

Listopad w skrócie
• 15 listopada w Urzędzie Wojewódzkim
w Kielcach odbyła się uroczystość, podczas
której wręczone zostały „Medale na Stulecie
Niepodległości” Wojewody Świętokrzyskiego. Pamiątkowy medal z rąk wojewody
Agaty Wojtyszek i wicewojewody Andrzeja
Bętkowskiego otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W imieniu
firmy medal odebrał dyrektor generalny
ZDZ Dariusz Wątroba, któremu towarzyszyła młodzież z Technikum im. Żołnierzy
Sił Pokojowych ONZ w umundurowaniu
galowym oraz umundurowaniu historycznym podchorążych z okresu powstawania
listopadowego. Medalami uhonorowanych
zostało pięć osób i instytucji.
• Nowość ZPUE S.A. Inteligentna Stacja Transformatorowa SPS (Smart Power
Station) z podziemnym magazynem energii
uzyskała nagrodę w kategorii Produkt Roku
Targów Energetycznych ENERGETICS
w Lublinie. Pod uwagę brane były m.in.
nowatorstwo, trafność oferty na zapotrzebowanie rynku, ochrona środowiska oraz
jakość wykonania. Była to jedenasta odsłona
wystawy, której istotą jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury
i technologii dla przemysłu energetycznego,
ale również wymiana doświadczeń przez
specjalistów z całej Polski i z zagranicy.
• Wodociągi Kieleckie otrzymały Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2018”. Podczas gali w Warszawie 6 listopada w imieniu
spółki nagrodę odebrała Danuta Brymerska,
dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych.
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich
firm w Polsce do zachowań etycznych
i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko
w wewnętrznej organizacji pracy, ale także
do kształtowania pozytywnych relacji ze
społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
• INTESTER Sp. z o.o., decyzją Kapituły Programu SYMBOL, otrzymała tytuł
Symbol Techniki Przemysłowej 2018. To
ogólnopolski medialny program promo-

cyjny, prowadzony od 8 lat przez redakcję
„Monitora Rynkowego”, dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą
Prawną” i „Monitora Biznesu”, dodatku
„Rzeczpospolitej”.
• Firma Cerrad została partnerem programu Polsatu „Nasz Nowy Dom”. Kolekcje
płytek gresowych oraz klinkierowych:
Tonella, Apenino, Tassero, Fuerta, Cambia,
Foggia oraz Piatto, stały się wyposażeniem
remontowanych pomieszczeń. Program
„Nasz nowy dom” przedstawia rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
i mieszkają w domach wymagających pilnego remontu. Odcinki, których partnerem
jest firma Cerrad, można było obejrzeć 8, 15
i 22 listopada.
• Prof. Jerzy Wawrzeńczyk z Politechniki
Świętokrzyskiej 14 listopada odebrał z rąk
Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt nominacji
profesorskiej. Jerzy Wawrzeńczyk ukończył
V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra
Ściegiennego w Kielcach. Jest absolwentem
Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Pracę doktorską oraz
habilitację obronił na Wydziale Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie
pełni funkcję kierownika Zakładu Technologii
Betonu. Główny obszar jego zainteresowań
naukowych dotyczy problematyki trwałości
konstrukcji betonowych, w tym głównie
problematyki mrozoodporności betonów mostowych, drogowych i hydrotechnicznych. Od
lat współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oraz z największymi
firmami budowlanymi realizującymi projekty
infrastrukturalne.
• Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego współpracuje z Winnickim
Instytutem Kooperatywnym w Winnicy na
Ukrainie. Te kontakty przyniosły kolejny
efekt: wspólnie zorganizowaną konferencję
naukową, która odbyła się 6 listopada. Ze
strony kieleckiej uczelni zostało wygłoszonych 6 referatów.

Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
zaprasza na seminarium:

Legalizacja dokumentów
Jolanta Sobala – w. 24

„BIM – Building Information Modeling inteligentny cyfrowy model projektu
budowlanego” krajowe i europejskie przykłady wykorzystania BIM
do współpracy i koordynacji projektów inwestycyjnych

Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34

BIM – Building Information Modeling to proces tworzenia inteligentnego modelu,
który ułatwia koordynację, symulację i wizualizację projektu budowlanego na różnych
etapach jego realizacji. Zgromadzone dane można porównywać, analizować, wykrywać
kolizje i nanosić zmiany. Model umożliwia współpracę w jednym standardzie we wszystkich
branżach, które biorą udział w procesie projektowym.
Seminarium odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w godz. 12.00 – 14.30 w Kielcach,
Best Western Grand Hotel ul. Henryka Sienkiewicza 78.
Udział w seminarium jest BEZPŁATNY.
Program i formularz zgłoszeniowy - na stronie www.siph.com.pl
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Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Czas pracy kierowców – 07.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 12.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 13.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych i innych, o których
mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
– 13.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 13.12.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 17.12.2018
• Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 19.12.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
wykonujących zadania tej służby – 21.01.2019,
28.01.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 23.01.2019
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla
pracowników szkół i placówek oświatowych
– 25.01.2019
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/
ZUBIX oferuje
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.11 - niektóre zmiany:
- Święto państwowe dnia 12 listopada
2018 r. obniżające miesięczną normę czasu
pracy do 20 dni i 160 godzin w miesiącu.
- Miesięczna karta czasu pracy: Liczba
godzin przepracowanych automatycznie
wyliczana i widoczna w dole okna.
- Księgowanie wypłat: Dodano możliwość
definiowania konta przeciwstawnego oraz
kontrolę bilansowania się dokumentów
księgowych.
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7 - niektóre zmiany:
- Możliwość rozbicia stanu składnika na
składowe odpowiadające różnym źródłom
finansowania.
- Dostosowanie bazy danych, formularzy,
raportów i algorytmów do wprowadzania
danych oraz obliczania i prezentacji stanów
w rozbiciu na źródła finansowania.
- Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy
amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą
być obecnie tylko umarzane bądź umarzane
i amortyzowane.
www.zubix.com.pl

CENTROSTAL ma 70 lat
Firma CENTROSTAL S.A. Kielce
uroczyście świętowała 70-lecie
istnienia.
Podczas gali w Centrum Kongresowym
Targów Kielce były, długoletni prezes
Andrzej Bryk przypomniał historię firmy,
a kierujący nią od listopada 2017 roku
prezes Marcin Bryk przedstawił plany na
przyszłość, wśród których jest działalność
w nowych rejonach kraju i
za granicą. Jak
stwierdził, firmę przejął na
potężnie zbudowanych fundamentach, z
tradycją i renomą – pozostaje
dopasować się
do ciągle zmieniającego się
rynku i umacniać pozycję.
Liczni goście
złożyli gratulacje i życzenia,
w imieniu SIPH
przekazał je prezydent Cezary
Tkaczyk.
Kielecki
CENTROSTAL
S.A. od początku zajmuje się
sprzedażą hurtową oraz detaliczną wyrobów hutniczych.
Długoletnie doświadczenie, szeroki asortyment oraz ogromne możliwości magazynowe wpływają na wysoką pozycję firmy
nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale
także na terenie całego kraju. Główna
siedziba firmy, usytuowana w przemysłowej dzielnicy Kielc, to nowoczesna baza

magazynowa o powierzchni 33 tysięcy m2
zdolna jednorazowo zgromadzić 45.000
ton wyrobów hutniczych. Spółka posiada
oddziały w Pabianicach, Radomiu, Rzeszowie i Sandomierzu, zatrudnia ponad
200 osób.
Historia frmy sięga roku 1948, kiedy to
został utworzony Punkt Sprzedaży Żelaza
i Stali, który dał początek działalności firmie Centrostal. W 1953 roku zarządzeniem
Ministra Hutnictwa został
przekształcony
w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą
Kieleckie Biuro
Sprzedaży Żelaza i Wyrobów
Metalowych.
Kolejna zmiana
za sprawą zarządzenia Ministra Przemysłu
Ciężkiego z
1959 roku dała
firmie nazwę
Centrostal Rejonowy Oddział
w Kielcach.
Od 1982 roku
nazwa firmy
brzmi Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami
Hutniczymi
Centrostal, a w
1996 roku nastąpiło przekształcenie w
spółkę akcyjną.
Firma otrzymała liczne wyróżnienia,
ostatnio m.in. tytuł „Gazela Biznesu” od
„Pulsu Biznesu oraz „Orła” od tygodnika
„Wprost”.
Historii Centrostalu poświęcono specjalne wydawnictwo, które otrzymali wszyscy
uczestnicy gali.

Best Western Grand Hotel w Kielcach zaprasza na

Sylwester 2018 „Viva Espania Ole!”
Zabawa do rana w klimacie południowego temperamentu
rozpocznie się 31.12.2018 o godz. 20.00
Szczegóły i rezerwacja: Aneta Kopacz tel. +48 697 090 127
akopacz@grandhotelkielce.pl

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Świętokrzyskie w październiku 2018
Po raz kolejny odnotowano w województwie wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku – informuje Urząd Statystyczny w Kielcach.
W okresie styczeń – wrzesień br. odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych
poniesionych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Ich wartość była o 6,8% wyższa
niż w analogicznym okresie ub. roku.
Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uzyskane w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. miały mieszany charakter.
Odnotowano bowiem wzrost wyniku na
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przy spadku wyniku na pozostałej
działalności operacyjnej i pogłębieniu straty
na operacjach finansowych. W efekcie choć
III kwartał 2018 r. zamknął się wynikiem finansowym netto wyższym niż przed rokiem,
to pogorszyły się rentowność obrotu netto
i poziom kosztów.
Produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2018 r. osiągnęła wartość (w cenach
bieżących) 2577,0 mln zł i była (w cenach
stałych) o 3,2% większa niż przed rokiem
oraz o 7,9% niż przed miesiącem. Produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym,
stanowiąca 86,4% produkcji przemysłowej,
w porównaniu z październikiem 2017 roku
zwiększyła się o 2,7%. Kolejny miesiąc
z rzędu wysoki wzrost notowano w sekcji
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja – o 28,6%. Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2017
roku poziom produkcji sprzedanej wystąpił
w 19 działach przemysłu (spośród 28
występujących w województwie), niższy –

w 9. Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale w sprzedaży największy wzrost
produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych –
o 11,7%. Po spadku przed miesiącem wzrosła
produkcja maszyn i urządzeń – o 3,5% i produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych – o 3,3%. Po
niewielkim wzroście we wrześniu br. ponownie znacznie zmniejszyła się produkcja
artykułów spożywczych – o 11,7%. Wyraźnie obniżyła się także produkcja wyrobów
z metali – o 3,7%.
Produkcja sprzedana budownictwa (w
cenach bieżących) w październiku 2018 r.
wyniosła 424,5 mln zł i była o 32,8% większa
niż przed rokiem. Przeciętne zatrudnienie
w budownictwie było w październiku 2018
r. o 2,6% większe niż przed rokiem, przy
wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,5%. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)
w październiku 2018 r. ukształtowała się na
poziomie 235,7 mln zł i stanowiła 55,5%
ogółu produkcji sprzedanej budownictwa.
W stosunku do września 2018 r. produkcja
budowlano-montażowa wzrosła o 18,7%,
a w odniesieniu do października 2017 r. –
o 30,0%. Zwiększenie produkcji budowlanomontażowej w skali roku było rezultatem jej
wyższej wartości we wszystkich działach budownictwa. W podmiotach specjalizujących
się w budowie budynków produkcja zwiększyła się o 49,0%, w przedsiębiorstwach
zajmujących się przede wszystkim budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej –
o 28,6%, a robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 13,0%.
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)

Sejm uchwalił
pakiet MŚP
Sejm uchwalił 9 listopada 2018 roku
pakiet MŚP.
Nowelizacja niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
(tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń
dla przedsiębiorców. To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji
Biznesu – przepisy, które mają ułatwić
życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet
skierowany jest głównie do sektora małych
i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane
rozwiązania w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r., a poszerzenie
kategorii „małego podatnika” – od 2020 r.
Szczegóły na stronie MPiT

Ustawa o sukcesji
Jeśli firma wpisana do CEIDG będzie
miała zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci
jej właściciela w mocy pozostaną umowy
o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia
czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem; przez okres sprawowania zarządu
sukcesyjnego będzie można też posługiwać
się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy – takie będą
efekty ustawy o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która
weszła w życie 25 listopada 2018 r..
Dotychczas przejąć można było tylko
majątek zmarłego, a nie nazwę przedsiębiorstwa, NIP czy uzyskane decyzje
administracyjne, m.in. zezwolenia czy koncesje. Śmierć przedsiębiorcy powodowała
też wygaśnięcie kontraktów handlowych
i oznaczała utratę pracy dla zatrudnionych
w przedsiębiorstwie.
Więcej informacji: www.biznes.gov.pl

Zwolnienia podatkowe
na nowych zasadach

Ogółem, w tym:

4

budynki
i budowle

maszyny, urządzenia
techniczne, narzędzia

środki
transportu

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Euro Info, wydawanym
przez ośrodek Enterprise Europe Network
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W biuletynie m.in. artykuł
„Reforma systemu wspierania inwestycji.
Przedsiębiorcy mogą już ubiegać się
o zwolnienia podatkowe na nowych zasadach”, autorstwa Pani Agaty Kudelskiej,
która jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie przy projektach
inwestycyjnych realizowanych z udziałem
pomocy publicznej, w tym w specjalnych
strefach ekonomicznych.
Biuletyn dostępny na:
http://www.een.org.pl/files/download/2012/
Pawel%20Sikorski/Biuletyn_187.pdf
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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).
BRDE20180906001 Niemiecki start-up,
specjalizujący się w sprzedaży oraz tworzeniu formuł środków do higieny osobistej,
pielęgnacji ciała oraz kosmetyków poszukuje europejskich dostawców surowców
– pigmentów, filtrów UV oraz substancji
aktywnych. Firma najchętniej nawiąże
długoterminową współpracę bezpośrednio
z producentami w celu zapewnienia dostaw
wyrobów dla klientów na Bliskim Wschodzie. Oferuje możliwość podpisania umowy
dystrybucji na wyłączność lub umowy
agencyjnej.
BRFR20181012001 Francuska firma,
specjalizująca się w projektowaniu oraz
handlu torebkami i akcesoriami przeznaczonymi dla aktywnych rodziców, poszukuje
podwykonawców mogących wyprodukować takie torby.
BRRO20181004001 Rumuńska firma,
zajmująca się importem i eksportem surowców roślinnych i nasion, poszukuje dostawców. Potencjalni partnerzy mają dostarczać
takie produkty jak olej kokosowy typu
virgin, olej kokosowy RBD (rafinowany),
orzechy, nasiona i suszone owoce.
BRFI20181026001 Fiński start-up, który stworzył platformę w celu dystrybucji
odzieży sportowej dla klientów zaangażowanych w militaria, poszukuje dostawców.
Rolą partnerów byłaby dostawa żakietów,
spodni, toreb i kurtek typu bomber w kolorze czarnym i ciemno brązowym. Współpraca opierałaby się na outsourcingu i umowie
dotyczącej usług.
BRNL20180921001 Holenderski producent oryginalnego wyposażenia, oferujący
narzędzia próżniowe dla branży konstrukcyjnej, poszukuje producenta części obrabianych i zgrzewanych z metalu. Firma jest
zainteresowana nawiązaniem współpracy na
płaszczyźnie podwykonawstwa, produkcji
i outsourcingu.
BRUK20181011001 Brytyjskie przedsiębiorstwo diagnostyczne, oferujące szereg
usług w zakresie medycyny diagnostycznej,
przeprowadzania testów, z ugruntowaną
pozycją ogólnoświatową, poszukuje partnerów, którzy skorzystaliby z możliwości
produkcyjnych, pakowania i dystrybucji
w zakresie marketingu w ponad 100 krajach
i byliby w stanie dostarczać nowe technologie uzupełniające istniejący zakres umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.

BRIE20180711001 Szybko rozwijająca
się firma handlu detalicznego z Irlandii poszukuje partnera do umowy produkcyjnej,
aby znaleźć nowe i opłacalne, markowe
i ekologiczne rozwiązania do pakowania
dla swoich nowatorskich pudeł abonamentowych.
BRSG20181005001 Założona w 2015
r. firma z Singapuru specjalizuje się w nabywaniu i dostarczaniu wysokiej jakości
wina na całym świecie, a także zapewniania klientom usługi konsultacji w zakresie
wina, które zaspokajają ich potrzeby. Firma
pozyskuje wino z Europy i aktywnie poszukuje partnerów, którzy produkują wino
do dystrybucji na rynku Singapuru i Azji
Południowo-Wschodniej.
BRGR20181015001 Grecka firma rodzinna, specjalizująca się w ręcznej produkcji dżemów, soków i słodyczy owocowych
w syropie, poszukuje producentów szklanych butelek i słoików na swoje produkty.
Butelki powinny mieć dwa rozmiary: 500 ml
i 1 litr, podczas gdy słoiki muszą być produkowane w rozmiarze od 300 do 400 gr.
BRDK20181004001 Duński importer
i firma detaliczna specjalizująca się w żywności ekologicznej poszukuje producentów
orzechów ekologicznych, aby działali
w imieniu dystrybutora na rynku duńskim,
sprzedając zarówno inne marki, jak i markę
własną. W szczególności firma poszukuje
certyfikowanych organicznych migdałów,
orzechów laskowych, orzechów włoskich,
orzechów nerkowca, makadamii, pistacji
i orzechów pekan.
BRFR20181002001 Francuska firma,
specjalizująca się w koncepcji automatycznych linii dla piekarni przemysłowych,
poszukuje partnera – producenta pieców,
modułowych lub konwekcyjnych, zgodnie
z francuskimi specyfikacjami. Partner powinien wyspecjalizować się w konstrukcjach
metalowych i montażu elektromechanicznym.
BRUA20180929001 Ukraińska firma
współpracuje z największymi ukraińskimi
supermarketami i rynkami e-commerce
i poszukuje unijnych producentów żywności
i produktów szybko zbywalnych (FMCG),
którzy chcą wprowadzić swoje produkty na
rynek ukraiński. Firma poszukuje partnerów
biznesowych i oferuje się jako dystrybutor
lub agent.
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BRSE20181010001 Szwedzka firma, produkująca ekologiczną lemoniadę
w trzech różnych smakach, poszukuje
producenta, który może dostarczyć im
opakowanie typu Bag-in-box. Chce zawrzeć
umowę produkcyjną i nawiązać długofalową współpracę.
BRTR20180703001 Turecki start-up,
koncentrujący się na rozwoju innowacyjnych paneli słonecznych, poszukuje umowy
produkcyjnej z producentami urządzeń do
powlekania wklęsłego. Firma jest gotowa
kupić jedną jednostkę wyposażenia dla swojego zakładu badawczo-rozwojowego i jest
otwarta na umowy produkcyjne dotyczące
dalszej współpracy.
BRBE20181016001 Belgijska firma
specjalizująca się w produkcji niszowych
olejów roślinnych (oleje z nasion owocowych) zamierza rozszerzyć swoją sieć
dostawców surowców. Szuka „mrożonego
ciasta” – pozostałości po soku owocowym
lub tłoczeniu owoców. Firmy, które mają
nasiona w postaci wysuszonej i oczyszczonej, mogą być również dostawcami.
BRRO20180926001 Rumuńska firma
specjalizuje się w usługach druku 3D. Firma
poszukuje międzynarodowych partnerów,
którzy są w stanie dostarczyć surowce
wymagane w ich działalności. Współpraca
z zainteresowanymi partnerami będzie
oparta na umowach o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BOSI20180906001 Słoweńska firma,
specjalizująca się w produkcji naturalnych
produktów do pielęgnacji skóry i włosów,
oferuje obecnie usługi jako ekologiczny
salon fryzjerski, w którym włosy mogą
być analizowane pod względem rodzaju
i struktury, na podstawie których zapewniane jest optymalne leczenie, w którym
zrównoważone naturalne składniki są
używane. Firma jest zainteresowana
dzieleniem się swoimi koncepcjami biznesowymi i produktami za pośrednictwem
umowy agencyjnej z innymi firmami
z branży fryzjerskiej.
BOME20171215001 Firma z Czarnogóry poszukuje europejskiego partnera
w zakresie promowania i świadczenia usług
ICT oraz doradztwa w zakresie baz danych
na rynku europejskim za pośrednictwem
umowy agencyjnej.
BOKR20180705002 Firma z Korei
Południowej specjalizuje się w produkcji
zamków takich jak rygle, śruby, podkładki
oraz nity. Poszukuje partnerów, którzy
pomogą jej rozszerzyć swój rynek na Europę. Poszukiwana współpraca to umowa
dystrybucyjna.
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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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