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Rada Dyrektorów SIPH przy
Wielkanocnym Jajeczku

Z udziałem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja
Bętkowskiego obradowała 24
kwietnia Kapituła Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2018.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył
prezydent SIPH Cezary Tkaczyk, wzięli
także udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Banku Gospodarstwa
Krajowego, Świętokrzyskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz Loży
Świętokrzyskiej BCC. Korespondencyjnie
głosował przedstawiciel Urzędu Patentowego RP.
Kapituła wybrała 8 laureatów w pięciu
dziedzinach.
W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowano trzy przedsiębiorstwa
z województwa świętokrzyskiego, które
w minionym roku zrealizowały najlepsze
projekty innowacyjne rozumiane jako
wprowadzenie nowego produktu, usługi,
nowego procesu technologicznego bądź
nowej linii produkcyjnej.
Dokończenie na str. 2

Uczestnicy świątecznego spotkania Rady Dyrektorów w restauracji Flamingo

Przy Wielkanocnym Jajeczku
spotkali się w hotelu Kongresowy
w Kielcach przedstawiciele firm
zrzeszonych w SIPH.
Życzenia spokojnych i radosnych chwil
w świąteczne dni złożył prezydent SIPH
Cezary Tkaczyk, a wiceprezydent i prezes

Inweksu Stanisław Szczepaniak przytoczył
wiele argumentów za tym, by nie tylko
w Wielkanoc jeść dużo jajek.
Jajko oczywiście królowało w serwowanych potrawach, wszystkim bardzo smakował żurek ugotowany przez
kucharzy restauracji Flamingo hotelu
Kongresowy.

NOVATOR 2018
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza na

uroczystość wręczenia nagród NOVATOR 2018
która odbędzie się 16 maja 2019 r. o godzinie 17.00
na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury
– Kielce, pl. Moniuszki 2b

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
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
Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47
Legalizacja dokumentów
Jolanta Sobala – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34
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Kwiecień w skrócie
• Zwycięzcy IX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską,
przywieźli pięć medali i dwa wyróżnienia
z 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Mateusz Wrzochal
z Politechniki Świętokrzyskiej został nagrodzony srebrnym medalem. Jest współtwórcą urządzenia do badania momentów
oporowych łożysk stożkowych oraz powiązanych z nim rozwiązań (współtwórcy:
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, inż.
Ryszard Domagalski, inż. Henryk Łomża,
mgr inż. Ryszard Łuszczak, inż. Krzysztof
Miśkiewicz). Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków w Genewie jest największą
i najbardziej prestiżową wystawą wynalazków w Europie.
• Podczas Hong Kong Houseware Fair, największych targów artykułów gospodarstwa
domowego w Azji, prezentowano wyroby
marki Dafi. Jak relacjonuje Maciej Bursztein, członek zarządu oraz dyrektor do spraw
rozwoju Formaster Group, w Hongkongu
doceniono markę Dafi między innymi za
stylowe rozwiązania proekologiczne. Podkreśla, że właśnie dzięki wpisanej w działalność
firmy trosce o środowisko naturalne – dla
produktów Dafi, takich jak szklany dzbanek
filtrujący oraz butelka filtrująca, przeznaczono dodatkową przestrzeń ekspozycyjną
w centralnych miejscach wystawowych oraz
na stronie internetowej targów.
• Rozstrzygnięto VIII edycję ogólnopolskiej akcji promującej gastronomię „Polska
od Kuchni”. Nagrody, Złote Widelce, trafiły

do 58 polskich restauracji. Jedną z nich
dostało kieleckie Monte Carlo. Jest jedyną
w regionie restauracją z tą prestiżową
nagrodą. Od 18 lat niezmiennie cieszy się
zainteresowaniem klientów.
• Mieszkańcy dwóch kieleckich ulic,
Poleskiej i Herbskiej jeszcze w tym roku
uzyskają dostęp do kanalizacji, a na ul.
Wrzosowej zostanie zmodernizowany wodociąg. 4 kwietnia w siedzibie Wodociągów
Kieleckich podpisano umowy z wykonawcami dwóch kolejnych inwestycji w ramach
unijnego projektu „Poprawa gospodarki
ściekowej na terenie kieleckiego obszaru
metropolitalnego”. – Chociaż stopień skanalizowania Kielc jest wysoki, to są jeszcze
miejsca, szczególnie na przedmieściach,
gdzie nowa sieć może zostać zbudowana.
I my to robimy, dla dobra mieszkańców
i dla rozwoju miasta – mówi Henryk Milcarz,
prezes Wodociągów Kieleckich.
• 24 kwietnia, w Katedrze Ochrony
i Kształtowania Środowiska Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
odbył się Pierwszy Kongres Ekologiczny
dla Przedszkolaków. Wydarzenie, zorganizowane m.in. przez Grupę MAC, było
w województwie świętokrzyskim pierwszą
tak dużą inicjatywą, w którą zaangażowane
zostały władze wojewódzkie, władze lokalne, przedstawiciele nauki i biznesu oraz
ponad 150 przedszkolaków z kieleckich
przedszkoli. Dzieci wzięły udział w warsztatach, wspólnie śpiewały, tworzyły maskotki
z tekstyliów, były edukowane w zakresie
segregacji śmieci.

Obradowała Kapituła NOVATORA 2018
Dokończenie ze str. 1
W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowano przedsiębiorstwo
z województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało projekt we współpracy z placówką
naukowo-badawczą.
Indywidualną nagrodę w dziedzinie
„Lider innowacyjności” otrzymała osoba
o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.
W dziedzinie „Animator gospodarki”
uhonorowana organizację tworząca warunki
dla rozwoju gospodarczego.
Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący
mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub
organizacyjnego.
W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”,
„Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składali deklaracje
udziału. W dziedzinach „Lider innowacji”

i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszali członkowie SIPH oraz członkowie
Kapituły Konkursu NOVATOR. Udział
w konkursie jest bezpłatny.
Statuetki NOVATOR 2018 zostaną wręczone podczas gali 16 maja 2019 roku
o godzinie 17.00. Odbędzie się ona na Małej
Scenie Kieleckiego Centrum Kultury – Kielce, Plac Moniuszki 2b. W części artystycznej
wystąpi Zespół Kuby Kowalskiego.
Patronat nad konkursem sprawują:
Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda
Świętokrzyski i Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego.
Od początku sponsorem konkursu jest
Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami
są: Ośrodek Enterprise Europe Network przy
SIPH oraz Świętokrzyska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa. Wojewoda Świętokrzyski ufundował statuetki.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
• Metodyka prowadzenia instruktażu
stanowiskowego – 09.05.2019
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 17.05.2019
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3” – 17.05.2019
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających
ciepło – „G2” – 17.05.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 22.05.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 23.05.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych i innych, o których
mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
– 23.05.2019
• Zatrudnianie cudzoziemców – aktualne
przepisy – 27.05.2019
• Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
– 31.05.2019
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 31.05.2019
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – 10.06.2019
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
14-16 V 2019
• XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
• XIV Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura
Lotnisk TRAFFIC-EXPO - TIL
• XI Międzynarodowe Targi Transportu
Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA
• V Salon Europarking
17-18 V 2019
• Konferencja Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej,
• Świętokrzyskie Spotkanie - Onkologia
Dyscyplinarna
24-26 V 2019
• Festiwal Stomatologii Praktycznej
DENTOPOLIS
28-31 V 2019
• XXIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL

Inwestuj w Kielcach
„Inwestuj w Kielcach” – pod takim hasłem odbyła się 3 kwietnia
w Targach Kielce konferencja zorganizowana przez miasto i instytucje
zrzeszające przedsiębiorców dla
firm z Kielc i regionu.
Gośćmi specjalnymi prezydenta Bogdana Wenty byli przedstawiciele Komisji
Europejskiej – Filip Skawiński, analityk
z Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz
Krzysztof Wójcik z DG Regio z Brukseli.
Przedstawili oni największe wyzwania stojące obecnie przez Wspólnotą Europejską
oraz perspektywy realizacji nowych projektów rozwojowych, które otworzą się dla
przedsiębiorców i samorządów lokalnych
w ramach kolejnej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej.
Na spotkaniu omówiono także inne,
ważne z punktu widzenia przedsiębiorców tematy, m.in. zachęty inwestycyjne
i narzędzia pomocne w planowaniu i realizacji inwestycji. Zaprezentowano prace
nad przygotowaniem projektu uchwały
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Kielc oraz szereg działań
realizowanych przez różne jednostki ra-

tusza, w tym Centrum Obsługi Inwestora
oraz Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania
Zrównoważonym Rozwojem.
Duża część konferencji poświęcona była
rozwojowi Świętokrzyskiego Kampusu
Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar
– w konferencji wziął udział Maciej Dobieszewski pełniący obowiązki prezesa GUM
w Warszawie. Budowa laboratorium GUM
na terenie Kielc ma zakończyć się do 2022
roku, będzie to największa i najważniejsza dla regionu inwestycja rządowa. Jej
powstanie da świętokrzyskim firmom
przemysłowym nowy impuls do rozwoju
innowacyjnych produktów i usług.
Podczas konferencji Inwestuj w Kielcach
zaprezentowano również założenia Ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu
nowych inwestycji, która znowelizowała
warunki uzyskania zwolnień podatkowych
dla przedsiębiorców w ramach specjalnych
stref ekonomicznych.
W realizację i promocję konferencji
„Inwestuj w Kielcach” zaangażowały się
organizacje przedsiębiorców działające
na terenie miasta, w tym Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa.
Źródło: www.um.kielce.pl

Źródła finansowania sektora MSP
Ponad 50 uczestników zgromadziło spotkanie informacyjne poświęcone zewnętrznym źródłom finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odbyło
się 16 kwietnia br. w Hotelu Kongresowym
w Kielcach.
Organizatorem był Ośrodek Enterprise
Europe Network działający w strukturach
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dziękujemy prelegentom z Departamentu
Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
za przybliżenie uczestnikom przyszłej
perspektywy budżetowej 2021-2027 oraz
zasad przyznawania dotacji bezzwrotnych
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach działania 2.5. RPO Województwa
Świętokrzyskiego.
Dziękujemy przedsiębiorcom za udział.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH jest współorganizatorem

spotkań brokerskich AUTOSTRADA-POLSKA 2019
organizowanych 14 maja 2019 w Targach Kielce, podczas 25 Międzynarodowych
Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2019.
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie:
https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php
Rejestracja: do 08.05.2019
Wybór potencjalnego partnera: do 13.05.2019
Koszt: wstęp bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników
Czas trwania jednego spotkania: 20 minut
Kontakt: Sylwia Zieja, tel. 41 368 02 78, email: s_zieja@siph.com.pl

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Koniunktura w kwietniu 2019
Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają
w kwietniu koniunkturę korzystnie.
Bariery działalności przedsiębiorstw
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Największe trudności wskazywane przez
firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (45,7% w kwietniu br., 40,9%
przed rokiem) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (44,9% w kwietniu br.,
39,4% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem 2018 r. najbardziej spadła uciążliwość
bariery związanej z problemami finansowymi (z
36,1% do 3,8%), a wzrosła – z niedostatecznym
popytem na rynku zagranicznym (z 22,9% do
34,2%).
BUDOWNICTWO
Największe trudności wskazywane przez
firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (64,4% w kwietniu br., 65,2%
przed rokiem) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (47,2% w kwietniu br.,
54,9% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem 2018 r. najbardziej spadła uciążliwość
barier związanych z niejasnymi, niespójnymi

i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 37,6%
do 17,5%) oraz kosztami materiałów (z 33,3%
do 23,1%).
HANDEL HURTOWY
Największe trudności wskazywane przez
firmy zgłaszające bariery związane są ze zbyt
dużą konkurencją na rynku (68,0% w kwietniu br., 54,2% przed rokiem). W porównaniu
z kwietniem 2018 r. najbardziej wzrosło
znaczenie bariery związanej z niejasnymi,
niespójnymi i niestabilnymi przepisami
prawnymi (z 23,0% do 44,9%), a spadło
– z kosztami zatrudnienia (z 53,3% do
44,3%).
HANDEL DETALICZNY
Największe trudności wskazywane przez
firmy zgłaszające bariery związane są
z kosztami zatrudnienia (61,6% w kwietniu
br., 60,9% przed rokiem) oraz zbyt dużą
konkurencją na rynku (58,9% w kwietniu
br., 58,8% przed rokiem). W porównaniu
z kwietniem 2018 r. najbardziej spadła
uciążliwość bariery związanej z wysokimi
obciążeniami na rzecz budżetu (z 53,9% do
35,8%), a wzrosła – z problemami z zakupem towarów (z 0,0% do 7,6%).
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w województwie świętokrzyskim w przetwórstwie przemysłowym

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w województwie świętokrzyskim w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w województwie świętokrzyskim w handlu
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Bank
Gospodarstwa
Krajowego
sponsorem
Novatora 2018
Bank Gospodarstwa
Krajowego przyjął rolę
sponsora konkursu SIPH
o Nagrodę NOVATOR
2018.
Bank Gospodarstwa Krajowego
to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank
aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując
strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje
infrastrukturalne, zwiększa dostęp
Polaków do mieszkań oraz pobudza
przedsiębiorczość polskich firm
w kraju i za granicą. Jest inwestorem
w funduszach, których aktywami
zarządza Polski Fundusz Rozwoju.
Pracownicy banku mają wysokie
kompetencje w realizacji projektów
służących rozwojowi kraju.
BGK ma unikalne doświadczenie
w finansowaniu, inwestowaniu,
udzielaniu poręczeń i gwarancji
oraz dystrybucji funduszy unijnych.
Odgrywa znaczącą rolę w realizacji
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym
dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności
BGK jest odpowiedzialny, etyczny
i zrównoważony biznes, dlatego
bank podejmuje szereg inicjatyw
promujących przedsiębiorczość,
innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów
i klientów.

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).
BRSI20190228001 Słoweńska firma
z sektora medycznego opracowała masażer
nadgarstka w formie opaski, która pomaga
łagodzić ból lub zwalczać zespól urazowy
nadgarstka nabyty przez zbyt intensywną
pracę na komputerze. Urządzenie wspomaga
i masuje nadgarstek użytkownika podczas
pracy przy użyciu myszy oraz zapobiega narastaniu napięcia powodującego ból. Firma
poszukuje producentów obudów.
BRRO20190225001 Rumuńska firma
specjalizuje się w dystrybucji materiałów
budowlanych, metalowych tulei oraz
produkuje instalacje grzewcze i sanitarne.
Poszukuje producentów baterii.
BRRO20181026002 Rumuński dystrybutor, posiadający szeroką sieć klientów
na terenie Rumunii i Mołdawii, poszukuje
dostawców i producentów urządzeń do
monitorowania i ochrony środowiska (detektory, systemy wykrywania gazu, systemy ostrzegania przed trzęsieniami ziemi,
instrumenty mierzące dyfuzyjność cieplną,
defrakcję promieni rentgenowskich itp.)
w celu podjęcia dystrybucji ich produktów
na tych rynkach.
BRCY20190226001 Cypryjska firma
handlowa poszukuje firm produkujących
wyposażenie domów i hoteli w celu ich
dystrybucji na lokalnym rynku. Firma jest
również zainteresowana wspólnym rozwijaniem projektów z tego sektora na podstawie
umowy joint venture.
BRRO20190301001 Rumuńska firma,
specjalizująca się w dystrybucji materiałów
budowlanych, tulei stalowych oraz produktów do instalacji grzewczych i sanitarnych,
poszukuje producentów kominów.
BRUK20190301001 Brytyjska firma,
produkująca szeroką gamę stalowych
kształtek do instalacji sanitarnych i innych,
poszukuje producentów półautomatycznych
lub ręcznych maszyn do polerowania mis.
BRUK20190220001 Brytyjski projektant
toreb rowerowych z siedzibą w Londynie
poszukuje producenta toreb do współpracy
na podstawie umowy produkcyjnej. Torby
są wykonane z nylonu i poliestru. Najlepiej,
jeśli partner produkcyjny będzie również
w stanie pracować z materiałami PET
pochodzącymi z recyklingu oraz potrafił
je pozyskiwać. Brytyjska firma chciałaby
znaleźć producenta w Europie, preferując
Polskę i Portugalię.

BRDE20190227001 Niemiecki sprzedawca w sektorze mody poszukuje producenta odzieży wierzchniej i bielizny
dla własnej marki we Włoszech, Polsce,
Portugalii lub Hiszpanii. Producent powinien produkować płótno lniane w dużej
ilości i w wysokiej jakości. Niemiecka
firma ma własne wzory tkanin i chciałaby,
aby tekstylia były produkowane według jej
własnych pomysłów. Oczekiwane jest długoterminowe partnerstwo w ramach umowy
produkcyjnej.
BRSE20190319001 Szwedzka firma
poszukuje producenta kontraktowego do
produkcji filtrów przeciwsłonecznych
i kosmetyków na bazie naturalnych
składników. Firma doceni doświadczenie
w produkcji kosmetyków SPF na bazie wosku, bez użycia konserwantów. Producent
musi być w stanie przetworzyć i zamknąć
plastikowe tuby o rozmiarach 60 ml
i 100 ml (dołączona jest karta techniczna).
Korzystnie, jeśli producent będzie mieć
siedzibę w Polsce, na Litwie, w Estonii
lub na Łotwie.
BRFR20190214002 Francuska firma
projektuje, produkuje i sprzedaje urządzenia
do spawania wiązką elektronów. Poszukuje
podwykonawców z Węgier, Polski, Czech,
Słowacji i Rumunii w zakresie komór ze
stali i stali nierdzewnej.
BRRO20181219001 Rumuńska firma,
specjalizująca się w dystrybucji nawozów
rolniczych i pestycydów, poszukuje nowych
dostawców / źródeł produktów, aby pokryć
obecny popyt na rolniczym rynku rumuńskim. Firma poszukuje firm z Bułgarii,
Grecji, Włoch, Polski i Turcji, które chcą
dystrybuować swoje produkty na rynku
rumuńskim.
BRIT20190301001 Włoski start up
wynalazł nowy rodzaj parasola, który
jest bardzo trwały i lekki, dostosowywalny i ekologiczny. Wszystkie części
produktu są wytwarzane z tego samego
polimeru technicznego. Firma poszukuje
partnerów zlokalizowanych w Europie
Wschodniej z doświadczeniem w produkcji i montażu produktów z tworzyw
sztucznych zainteresowanych umową
produkcyjną. Idealni partnerzy powinni
być również zainteresowani inwestowaniem w innowacyjny produkt poprzez
umowę joint venture.
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BRUK20190227001 Brytyjska firma
z siedzibą w Yorkshire zaopatruje największych międzynarodowych sprzedawców
w meble na zamówienie oraz wyposażenie dla sklepów w Wielkiej Brytanii.
Przedsiębiorca dostarcza również meble
i wyposażenie do hoteli, uniwersytetów oraz
sektora opieki zdrowotnej i rozrywki. Firma szuka obecnie partnera spoza Wielkiej
Brytanii, produkującego podobne produkty
i dostarczającego je na podobny rynek,
w celu zawarcia umowy produkcyjnej oraz
realizacji zamówień, pakowania produktów,
wypełnienia wszelkich dokumentów i zorganizowania dostawy.
BRNO20190225001 Norweskie MŚP
specjalizuje się w urządzeniach podnoszących do małych pontonów / łodzi
i dysz wodnych, które można stosować
z kabinowymi statkami wycieczkowymi.
Firma poszukuje partnerów do produkcji
urządzeń do podnoszenia. Poszukiwany
partner musi być wysoko wykwalifikowany,
z dużą świadomością jakościową, jak również kompetentny w gięciu rur, spawaniu
stali nierdzewnej, cięciu laserowym, cięciu
wodnym, polerowaniu elektrolitycznym
(mechanicznym), montażu i pakowaniu.
Oferowana umowa produkcyjna.
BRUK20190225001 Brytyjska firma,
specjalizująca się w dopasowanej odzieży
dla wysokich osób, dostosowującej się
odzieży dziecięcej, poszukuje producentów
do pracy nad rozwojem różnych mundurków szkolnych i odzieży codziennej (np.
jeansów) dla chłopców i dziewcząt w wieku
4-16 lat. Głównymi przedmiotami produkcji będą spodnie oraz szorty do noszenia
w szkole i na co dzień. Poszukuje się porozumienia produkcyjnego.
BRJP20190214001 Japońska firma, specjalizująca się w finansach oraz działająca
na rynku nieruchomości, zamierza dystrybuować wiodącą technologię druku 3D,
specyficzną dla konstrukcji budowlanych
w Japonii. Konstrukcje powinny spełniać
standardy jakości japońskiego sektora
budowlanego. Partnerstwo z potencjalnym
partnerem może zostać zawarte w ramach
umowy agencyjnej, umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych, umów licencyjnych
lub usługowych.
RUK20190228002 Brytyjska firma
jest w trakcie wprowadzania na rynek
konsumencki produktu w postaci kiełków
warzywnych. Firma poszukuje laboratorium
akredytowanego w UE, które może przetestować związek sulforafanu w świeżych
kiełkach, proszku i dojrzałych brokułach.
Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług z laboratorium.
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