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Spotkanie opłatkowe SIPH
Uroczyste spotkanie opłatkowe
Rady Dyrektorów SIPH odbyło się
12 grudnia 2018 roku w Best Western – Grand Hotel w Kielcach.
W świąteczny nastrój kolędami i pastorałkami wprowadził uczestników zespół
„Music Land” i uczniowie Szkoły Muzycznej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zebranych powitał
prezydent Cezary Tkaczyk, po czym oddał
głos przedstawicielom władz regionu
i miasta. Wicewojewoda świętokrzyski
Bartłomiej Dorywalski podkreślił, że to
jego pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami od objęcia stanowiska i zadeklarował
współpracę na wielu płaszczyznach. Życzył wszystkim pomyślnego wypełniania
zadań zarówno w ramach działalności
biznesowej jak i w samorządzie gospodarczym, życzył by święta były czasem
wyciszenia, niosły nadzieję i miłość. Do
wątków współpracy nawiązał także prezydent Kielc Bogdan Wenta. Stwierdził,
iż będzie bardzo uważnie słuchał opinii
przedsiębiorców i wspólnie z nimi pracował nad strategią rozwoju gospodarczego
miasta. Przekazał życzenia spokojnych,
radosnych świąt i dobrego roku 2019.
W swych wigilijnych rozważaniach
ksiądz biskup Marian Florczyk sięgnął
do nazwy „izba”: – Łączy się w pewien
sposób ze świętami, bo wszystko zaczęło
się od izby w Nazarecie. Święty Józef był
cieślą, wątek narodzenia Jezusa i chrześcijaństwa łączy się ze szczególną rolą pracy
w naszym świecie. Każdy z Was wie, co

W świąteczny nastrój uczestników wprowadzili uczniowie Szkoły Muzycznej przy ZDZ
to jest praca – od niej zależy życie Wasze,
Waszych bliskich. Ale po pracy potrzebny
jest odpoczynek, święto. A więc pracuj
i odpoczywaj. Życzę Wam, żeby święta
były czasem nawiązania relacji, pozwoliły
nabrać sił do życia tak, aby praca była dla
każdego radością i żeby znaleźć czas na
odpoczynek.
Po błogosławieństwie i poświęceniu
przez księdza biskupa opłatków przedsiębiorcy i ich goście przez kilkadziesiąt
minut składali sobie życzenia i wymieniali
serdeczności.
Wśród gości byli przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi Izba
współpracuje: dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk, prezes

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Karol Kaczmarski,
wicedyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Krzysztof Szczerba, wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Andrzej Pawelec, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr
Prędota, dyrektor Stowarzyszenia Forum
Pracodawców Magdalena Fudala, Bank
Spółdzielczy w Kielcach reprezentowali
wiceprezesi Urszula Karpińska i Artur
Radwański. W uroczystości uczestniczyli
członkowie Rady Głównej SIPH, Zarządu
z wiceprezydentem Stanisławem Szczepaniakiem i Komisji Rewizyjnej z wiceprzewodniczącym Edwardem Przywałą.
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Grudzień w skrócie
• Na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyły się uroczystości jubileuszowe
z okazji 100-lecia ustanowienia ochrony
własności przemysłowej w Polsce oraz
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej i zawodu rzecznika patentowego,
podczas których wręczone zostały odznaki
honorowe. Miło nam poinformować, że
w gronie laureatów znalazł się prezes spółki Inwex Stanisław Szczepaniak, który
otrzymał Odznakę honorową „Za Zasługi dla
Wynalazczości”, przyznaną przez Prezesa
Rady Ministrów.
• ZPUE S.A. Włoszczowa otrzymała
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
Firma Rodzinna Roku 2018 w kategorii
„Kreator odpowiedzialności biznesowej
i społecznej”. Organizatorem jest Instytut
Biznesu Rodzinnego przy merytorycznym
wsparciu światowej firmy doradczej PWC.
Jak napisano w uzasadnieniu, wyróżnienie
zostało przyznane „za znakomite wyczucie
i balans pomiędzy biznesową skutecznością
a społeczną odpowiedzialnością, doceniając
realizację strategii biznesowej w oparciu
o wartości Rodziny Założycielskiej”.
• Barbórkę w Grupie Azoty KiZChS
,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, rozpoczęto od mszy świętej 4 grudnia w kościele
św. Barbary w Staszowie. 7 grudnia w auli
Zespołu Szkół w Staszowie podczas akademii wręczono odznaczenia państwowe
i resortowe, a także czaka górnicze, kordy

i szpady oraz awanse na wyższe stopnie
górnicze. Prezes Zarządu ,,Siarkopolu”
Trajan Szuladziński podziękował załodze za całoroczny trud pracy górniczej
i poinformował o najbliższych zadaniach.
Życzenia złożyli: wojewoda świętokrzyski
Agata Wojtyszek, która odczytała także
list od premiera Mateusza Morawieckiego
i marszałek województwa świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski.
• Pracownicy Świętokrzyskich Kopalni
Surowców Mineralnych swoje święto
obchodzili 8 grudnia. Podczas uroczystości
najwyższe odznaczenia państwowe – stopnie
górnicze – wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek, ponadto skalnicy otrzymali honorowe
szpady i nagrody. Obecni byli m.in.: Anna
Krupka – wiceminister sportu i turystyki,
Krzysztof Słoń – senator RP oraz Paweł
Kolczyński – wiceprezes zarządu Agencji
Rozwoju Przemysłu.
• PIRANIA wspólnie z Instytutem Dizajnu
z Kielc wykonała instalację, przedstawiającą
słynny kielecki dworzec PKS, na wystawę
„Kosmiczna Odyseja. Tajna historia lądowania Dworca PKS w Kielcach’’. Wernisaż
odbył się w biurowcu ILMET, przy rondzie
ONZ w Warszawie, z okazji pierwszych
urodzin Narodowego Instytutu Architektury
i Urbanistyki. Wystawę można było oglądać
do 2 grudnia. W Kielcach instalacja zostanie
zaprezentowana już w niedługo w Instytucie
Dizajnu na Wzgórzu Zamkowym.

Od niedawna w SIPH
Restauracja „Monte Carlo” powstała
w lutym 2001 roku. Od tego czasu skupia
coraz większą grupę stałych i wiernych
klientów, jest również miejscem spotkań rodzinnych i firmowych. Serwuje dania kuchni
polskiej i europejskiej. Zawsze ze świeżych,
naturalnych, najlepszej jakości produktów.
Do tego zawsze rajdowa atmosfera i miła
obsługa gratis.
Nazwa „Monte Carlo” pochodzi od
jednego z najsłynniejszych rajdów samochodowych, rozgrywanych cyklicznie od
1911 roku. Niewielu z nas pamięta, że
w latach 1975 i 1976 Rajd Monte Carlo w ramach „zlotu gwieździstego” swój start miał
z Warszawy, a zawodnicy przejeżdżali przez
Kielce ulicą Buczka (obecnie Paderewskiego), przy której położony jest lokal.
W tej sytuacji nazwa restauracji „Monte
Carlo” wydaje się w pełni uzasadniona.
Tym bardziej, że gościli tu już najlepsi
kierowcy naszego kraju – Janusz Kulig,
Krzysztof Hołowczyc, Leszek Kuzaj,
Maciej Stańco. Chętnie odwiedzają lokal
przedstawiciele środowiska artystyczne-

Właściciel:
Grzegorz Romański
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce
www.monte-carlo.com.pl
go. Wielokrotnie był tu znany i ceniony
w świecie malarz Wojciech Siudmak,
a efektem jego wizyt jest danie w karcie
o nazwie „etiuda Siudmaka”.
Restauracja „Monte-Carlo” prowadzi
zaawansowaną działalność cateringową.
W roku 2012 została umieszczona na liście 100 najlepszych restauracji w Polsce.
Otrzymała liczne prestiżowe wyróżnienia,
m.in. „Najlepsza restauracja tradycyjna
Województwa Świętokrzyskiego 2012”,
„AWARD EXCELLENCE 2013”, „BEST
AWARD EXCELLCENCE 2014 i 2015”
oraz „KORONA SMAKOSZA 2014”.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 21.01.2019
• 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 okresowe bhp dla pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami
– 24.01.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
– 24.01.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 24.01.2019
• Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 25.01.2019
• Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
dla pracowników szkół i placówek oświatowych – 25.01.2019
• Nowe wymogi w gospodarce odpadami. Nowelizacja ustawy o odpadach
– 08.02.2019
• Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 –
11.02.2019.
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 systemu FK SQL (ZFKS)
32.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie w dniu
1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f - 1h,
art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a,
2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1), sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci
elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów
wpisanych do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się
w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
Niniejsza wersja programu pozwala na przygotowanie oraz wysłanie pełnego e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturą
dla jednostki innej, małej lub mikro.

Nagrody za jakość i patenty
W Wojewódzkim Domu Kultury
odbyła się XX gala Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości. Władze województwa nagrodziły osoby i firmy za
jakość oraz za wynalazki zgłoszone
w 10. edycji konkursu Świętokrzyski
Racjonalizator.
Celem Świętokrzyskiej Nagrody
Jakości jest promocja regionalnych
przedsiębiorstw i instytucji, które
osiągają najlepsze wyniki w zarządzaniu. W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje
publiczne, niepubliczne i edukacyjne.
Nagrodzone firmy i instytucje mogą
startować w ogólnopolskim konkursie
– Polska Nagroda Jakości, a następnie
na poziomie europejskim – Europejska
Nagroda Jakości.
W XX edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła Konkursu
przyznała trzy nagrody główne, sześć
wyróżnień oraz dwie nagrody honorowe.
Nagrodę główną w kategorii organizacji publicznych – ochrona
zdrowia otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
w Czerwonej Górze. W kategorii
średnie przedsiębiorstwa produkcyjne nagrodzono przedsiębiorstwo
Dolina Nidy sp. z o.o. z Leszczy,
w powiecie pińczowskim. W kategorii
mikro przedsiębiorstwa produkcyjne
nagrodę otrzymała firma Agropole
z siedzibą w Nieprowicach. Wyróżnienia otrzymali: Artimed NZOZ Sp.

z o.o. w kategorii organizacje niepubliczne, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w kategorii organizacje publiczne, FABET
S.A. w kategorii średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, Vanstar w kategorii
średnie przedsiębiorstwa produkcyjne,
Intester Sp. z o.o. w kategorii średnie
przedsiębiorstwa produkcyjne i Biuro
Rachunkowe Biurex Sp. z o.o. jako
małe przedsiębiorstwa usługowe.
Nagrodę honorową z okazji XX edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
otrzymało przedsiębiorstwo Dolina
Nidy oraz Jan Rutkowski, wieloletni
ekspert Kapituły Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
W ramach X edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja
Konkursowa przyznała trzy nagrody
główne, dwa wyróżnienia oraz cztery
nagrody za zgłoszone wynalazki.
Ideą konkursu jest pobudzanie
rozwoju regionu oraz wspieranie
działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz
projektów wynalazczych, zgłoszonych
do ochrony w Urzędzie Patentowym
RP.
Nagrody wręczali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś
i Grzegorz Banaś, radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
W uroczystości uczestniczył prezydent
SIPH Cezary Tkaczyk, który jest
członkiem kapituł obu konkursów.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.:

„Stosowanie międzynarodowych standardów FIDIC
w zamówieniach publicznych”
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości
stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych
w oparciu o przepisy prawa polskiego: ustawy prawo zamówień publicznych, prawo
budowlane, prawo cywilne, przepisy prawa wodnego oraz przepisy o ochronie
środowiska. Duży nacisk zostanie położony na omówienie obowiązków i praw każdej
ze stron procesu inwestycyjnego oraz na sposoby egzekucji tych praw i obowiązków.
Szkolenie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.30 w Kielcach,
Hotel Kongresowy sala Północna, al. Solidarności 34.
Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.
Program i formularz zgłoszeniowy - na stronie http://een.siph.com.pl/
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Świętokrzyskie w listopadzie 2018
W listopadzie 2018 roku po raz kolejny odnotowano wzrost produkcji
sprzedanej przemysłu w skali roku.
Był on jednak wolniejszy niż przed
miesiącem i wyniósł 2,7%.
W listopadzie 2018 roku sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 6,5%
(przed rokiem odnotowano wzrost o 10,9%).
Z kolei sprzedaż hurtowa była o 20,0% wyższa niż w listopadzie 2017 r., wobec ubiegłorocznego spadku na poziomie 3,3%.
Według stanu na 30 XI 2018 r. stopa
bezrobocia ukształtowała się na poziomie
8,1% wobec 7,9% przed miesiącem i 8,6%
przed rokiem.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw było
o 6,0% wyższe w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku, jednak zarejestrowany wzrost był o 3,9 p. proc. niższy niż
przed rokiem.

Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2018 r. osiągnęła wartość (w
cenach bieżących) 2650,7 mln zł i była (w
cenach stałych) o 2,7% większa niż przed
rokiem oraz o 4,2% mniejsza niż przed
miesiącem.
Produkcja sprzedana w przetwórstwie
przemysłowym, stanowiąca 84,6% produkcji przemysłowej, w porównaniu
z listopadem 2017 roku zmniejszyła się
o 1,2%. Kolejny miesiąc z rzędu wysoki
wzrost notowano w sekcji dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja – o 20,3%.

Wyższy niż w analogicznym miesiącu
2017 roku poziom produkcji sprzedanej
wystąpił w 14 działach przemysłu (spośród 28 występujących w województwie),
niższy – w 14. Spośród działów przemysłu
o znaczącym udziale w sprzedaży głęboki spadek produkcji sprzedanej wystąpił
w produkcji wyrobów z metali– o 23,2%.
W dalszym ciągu malała produkcja artykułów spożywczych – o 7,6%. Po wzroście
przed miesiącem obniżyła się produkcja
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny –
o 3,4% oraz produkcja maszyn i urządzeń –
o 3,2%. Drugi miesiąc z rzędu rosła produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych – o 10,2%. Po
spadku w październiku br. wyraźnie zwiększyła się produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,8%.
W porównaniu z październikiem 2018
r. produkcja sprzedana w przetwórstwie
przemysłowym zmalała o 6,2%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami
i odpadami; rekultywacji – o 0,5%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona
produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego,
w listopadzie 2018 r. wyniosła (w cenach
bieżących) 39,8 tys. zł i była (w cenach
stałych) o 0,5% niższa niż przed rokiem,
przy większym o 3,2% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń brutto o 5,4%.

Budownictwo

Produkcja sprzedana budownictwa (w
cenach bieżących) w listopadzie 2018 r. wyniosła 445,8 mln zł i była o 23,7% większa
niż przed rokiem. Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną

na 1 zatrudnionego wyniosła (w cenach
bieżących) 45,2 tys. zł i była większa niż
przed rokiem o 21,1%.
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie
było w październiku 2018 r. o 2,2% większe
niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
o 15,5%.
Produkcja budowlano-montażowa (w
cenach bieżących) w listopadzie 2018 r.
ukształtowała się na poziomie 232,3 mln zł
i stanowiła 52,1% ogółu produkcji sprzedanej
budownictwa. W stosunku do października
2018 r. produkcja budowlano-montażowa
zmalała o 1,5%, a w odniesieniu do listopada 2017 r. – wzrosła o 14,2%. Zwiększenie produkcji budowlano-montażowej
w skali roku było przede wszystkim rezultatem jej wyższej wartości w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej –
o 74,9%. Wzrost odnotowano także w podmiotach specjalizujących się w budowie budynków, w których produkcja zwiększyła się
o 9,1%. Znaczny spadek produkcji wystąpił
natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących
się przede wszystkim robotami budowlanymi
specjalistycznymi – o 41,1%.
Wzrost produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z październikiem 2018
r. osiągnęły jednostki zajmujące się przede
wszystkim budową budynków – o 7,8%
i budową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej – o 3,7%. Znaczny spadek wystąpił
natomiast w firmach, których podstawowy
rodzaj działalności stanowią roboty budowlane specjalistyczne – o 25,1%.
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl
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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).
BRIE20180802001 Producent z północno-zachodniej Irlandii poszukuje producentów plastikowych zbiorników, opryskiwaczy
oraz wiązek przewodów.
BRNL20181031001 Holenderska firma,
zajmująca się w sprzedażą i marketingiem
urządzeń medycznych, poszukuje nowych
produktów chirurgicznych jednorazowego
użytku oraz opieki domowej. Firma jest
zainteresowana produktami niszowymi.
BRBE20181005001 Belgijska firma
projektuje i produkuje wysokiej jakości
konstrukcje metalowe. Oferuje szeroką
gamę produktów (schody, szyny, zautomatyzowane bramy, płoty) skierowaną zarówno
do firm, jak i osób prywatnych.
BRBE20181025001 Belgijska firma,
specjalizująca się w środkach czyszczących
do druku fleksograficznego, chce poszerzyć
swoją ofertę produktów poprzez zawarcie
umowy handlowej lub umowy dystrybucyjnej z dostawcą środków czyszczących dla
branży druku offsetowego.
BRDE20180911002 Niemiecka firma,
działająca w branży obróbki drewna i handlu
drewnem, poszukuje dostawców tarcicy.
Oferowana jest umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych lub umowa produkcyjna.
BRDE20181009001 Niemieckie, średniej wielkości przedsiębiorstwo inżynierii
mechanicznej, zajmujące się rozwojem
i projektowaniem linii technologicznych,
maszyn i konstrukcji specjalnych, poszukuje
partnerów z branży obróbki metali w ramach
umów produkcyjnych. Zadaniem do wykonania jest produkcja maszyn od niskiej do
bardzo wysokiej precyzji według rysunków
niemieckiej firmy.
BRDE20181024001 Zdobywająca nagrody niemiecka firma, produkująca sprzęt do
wykrywania przedmiotów, ludzi i ich aktywności przy pomocy algorytmów uczenia
maszynowego, poszukuje podwykonawców
i producentów stacji bazowych oraz opasek
z czujnikami. Innowacyjny, dyskretny
i łatwy w integracji system jest stosowany
głównie w domach opieki w celu alarmowania personelu o występowaniu zagrożeń
dla podopiecznych.
BRFI20181102001 Fińska firma z branży
gospodarki odpadami poszukuje długoterminowego partnera produkcyjnego, oferującego różne rodzaju kontenery stalowe
i pojemniki zbiorcze.

BRFR20181022001 Francuskie MŚP
projektuje, rozwija i sprzedaje pełną gamę
drewnianych zabawek samojezdnych
(samochody, samoloty) dla dzieci. Poszukuje wykonawcy obróbki drewna lub
stolarki do produkcji małych kawałków
litego buku białego. Firma poszukuje długoterminowego podwykonawcy w krajach
europejskich.
BRGR20181102001 Grecka firma
z branży budownictwa lądowego, zajmująca
się systemami oszczędzania energii, chce
rozszerzyć swoją działalność na rynek detaliczny. Poszukuje dostawców solarnych
podgrzewaczy wody, urządzeń grzewczych, pomp ciepła, bojlerów, urządzeń
do oszczędzania energii, monitorowania
energii, urządzeń do podgrzewania itp.
w celu dystrybucji ich urządzeń.
BRIT20180927001 Włoska agencja turystyczna planuje wzmocnić swoje usługi
i produkty. Poszukuje partnerów takich
jak hotele, firmy transportowe, operatorzy
transferowi, touroperatorzy, usługi turystyczne na podstawie umowy handlowej
lub usługowej.
BRIT20181005001 Firma z sektora MŚP
zlokalizowana w środkowych Włoszech,
z doświadczeniem związanym w kampaniach promocyjnych dla dużych detalistów,
kupuje szeroką gamę produktów do wykorzystania jako prezenty w kampaniach
reklamowych i lojalnościowych. Przedsiębiorstwo poszukuje producentów ceramicznych i porcelanowych zastaw stołowych
w celu poszerzenia dostawców i zawarcia
długoterminowej umowy produkcyjnej.
BRIT20181005002 Włoska firma spożywcza, specjalizująca się w produkcji
wyrobów cukierniczych, poszukuje nowych
producentów i dostawców surowców, takich
jak różne gatunki orzechów, suszone owoce
i miód. Poszukiwani są partnerzy z całego
świata.
BRNL20181011001 Holenderska, dobrej
jakości marka odzieży sportowej dla mężczyzn i kobiet poszukuje partnera specjalizującego się w certyfikowanej i zrównoważonej produkcji odzieży sportowej.
BRNO20181114001 Norweska firma
projektuje i produkuje wysokiej jakości
czajnik do kawy na rynek konsumencki.
Poszukuje nowego wytwórcy czajnika na
rynkach w pobliżu Norwegii.
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BRRO20181009001 Rumuńska firma,
specjalizująca się w detalicznym i hurtowym handlu kwiatami i roślinami, poszukuje dostawców różnych gatunków ciętych
kwiatów i roślin na podstawie umowy
dystrybucyjnej.
BRRO20181026001 Rumuński producent biżuterii srebrnej z kryształami i perłami Swarovskiego poszukuje dostawców
surowców w następujących kategoriach: zestawy biżuteryjne, nakrętki, śruby, szpilki do
beadowania, kamienie półszlachetne (perły
hodowlane, kamienie szlachetne itp.).
BRSI20181026001 Słoweńska firma
specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju zabawek wykonanych z naturalnych
materiałów. Produkty te znane są przede
wszystkim z modułowych konstrukcji, które
można łączyć w różne kształty i tworzyć
zabawki wielofunkcyjne. Firma poszukuje
producentów zabawek drewnianych.
BRTW20180907001 Tajwańska firma,
specjalizująca się w handlu artykułami
spożywczymi poszukuje producentów
i dostawców jedzenia rekreacyjnego. Firma
poszukuje produktów zawierających czekoladę, cukierki, ciastka, frytki oraz napojów
z Europy w celu podpisania długoterminowej umowy dystrybucyjnej lub agencyjnej.
Firma posiada kontakty z wiodącymi sklepami online i stacjonarnymi na Tajwanie.
BRUK20181008001 Brytyjska firma
z siedzibą w Londynie poszukuje umów produkcyjnych dla nowego wózka przeznaczonego specjalnie do transportu butli gazowych
do użytku domowego i rekreacyjnego.
BRUK20181102001 Główny brytyjski
producent i dystrybutor produktów ogrodniczych poszukuje możliwości zwiększenia
liczby dostawców drewnianych produktów
ogrodniczych, w tym ogrodzeń dekoracyjnych, altan, obrzeży granicznych, mebli.
Przewidywana współpraca w oparciu
o umowy produkcyjne lub dystrybucyjne.
BOIT20180910001 Włoska firma
zlokalizowana w północno-wschodniej
części Włoch, produkująca wysokiej jakości szafran i produkty uzupełniające na
bazie szafranu (miód, słodycze, bier, inne)
poszukuje importerów, dystrybutorów lub
franczyzobiorców w całej Europie.
BOIT20180911002 Włoska firma specjalizuje się w szczególności w przetwórstwie i produkcji rur specjalnych (ze stali,
stali nierdzewnej, aluminium i miedzi).
Poszukuje podwykonawców.
BOLT20181029001 Litewski producent
suplementów diety oraz urządzeń medycznych na zamówienie oferuje usługi
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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