OFERTY KOOPERACYJNE- Lipiec 2014
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej.
W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert oraz pozostałych zagranicznych
ofert współpracy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,

KONTAKT: Sylwia Zieja, s_zieja@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Partnership Opportunities Database (POD)
Numer oferty

Lokalizacja firmy

BRIN20140506001
1-LIP-2014

Indie

20110811008 BR
2-LIP-2014

Turcja

Opis współpracy
Narzędzia i części
Indyjska firma poszukuje partnerów w Europie, posiadających doświadczenie w projektowaniu i produkcji
elementów gumowych. Firma poszukuje możliwości nawiązania współpracy na płaszczyźnie projektowania i
produkcji części dla przemysłu kolejowego oraz jest zainteresowana skorzystaniem z wiedzy technicznej
oraz infrastruktury B&R w celu stworzenia nowych, odlewanych produktów z gumy.
Turecka firma specjalizująca się w handlu sprzętem dla mechaników i majsterkowiczów poszukuje
dostawców pomp i cylindrów z Europy.
Komputery i IT

20121127038
3-LIP-2014
20121212030
4-LIP-2014
BOSI20140505001
5-LIP-2014

20100111040
6-LIP-2014

Armenia

Armeńska firma zajmująca się importem technologii komunikacyjnych oraz transmisji danych oferuje usługi
dystrybucyjne.
Materiały i usługi budowlane

Armenia

Armeńska firma zajmująca się wydobywaniem i przetwarzaniem bazaltu poszukuje dystrybutorów.

Słowenia

Słoweńska firma oferuje elementy blaszane do konstrukcji dachu. Zapewnia długą gwarancję, wysoką
jakość, nowoczesną technologię. Do zastosowania we wszystkich rodzajach dachów. Firma poszukuje
dystrybutorów do współpracy. Zapewniają transport produktów na terytorium UE.
Produkty drewniane, meble

Belgia

Słynna belgijska firma działająca w sektorze architektury wnętrz oraz designu dla sklepów w sklepach (shopin shops) oraz salonów wystawowych poszukuje dostawców stolarki drewnianej i metalowej w krajach
wschodniej Europy.

20100126019 BR
7-LIP-2014

Belgia

BRFR20140429001
8-LIP-2014

Francja

20091203054 BR
9-LIP-2014
BRDE20140516001
10-LIP-2014

Węgry
Niemcy

20100125014 BO
11-LIP-2014

Belgia

20111021013
12-LIP-2014

Niemcy

20101223103
13-LIP-2014
BRUK20130926003
14-LIP-2014

Serbia
Wielka Brytania

20100126028 BR
15-LIP-2014

Rumunia

20121008034
16-LIP-2014

Turcja

Belgijska firma zajmująca się dystrybucją farb oraz artykułów do dekoracji wnętrz stworzyła własną markę
farb. Dodatkowo, firma prowadzi również hurtownię parkietów i drewnianych podłóg i poszukuje nowych
dostawców.
Francuskie biuro zaopatrzeniowe reprezentuje kilku liderów branży meblowej z Zachodniej Europy. Biuro
zaopatruje francuskich producentów mebli kuchennych, dla których poszukuje, zwłaszcza w Polsce i
Rumunii, nowych, wiarygodnych producentów części meblowych do nawiązania długotrwałej współpracy.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mebli biurowych, szpitalnych i szkolnych oferuje usługi
pośrednictwa handlowego i możliwości dystrybucyjne.
Niemiecki producent krzeseł biurowych poszukuje podwykonawców. Potencjalni partnerzy powinni być w
stanie dostarczyć do firmy wysokiej jakości produkty, takie jak ramy rur stalowych, drewniane siedziska oraz
wycięte części tkanin i skór. Oprócz tego firma poszukuje dostawców usług w zakresie tapicerki.
Metalowa
Duża belgijska firma poszukuje dostawców koksu, koksu do pieców, surówki hutniczej, żelazostopów oraz
innych dodatków dla przemysłu hutniczego. Firma jest również zainteresowana nawiązaniem kontaktów z
przedstawicielami handlowymi.
Niemiecka firma specjalizująca się w łodziach rekreacyjnych poszukuje podwykonawstwa / outsourcingu.
Firma planuje produkować łodzie rekreacyjne (motorowe, łodzie kabinowe, łodzie wiosłowe) i jest w trakcie
przygotowywania prototypów. Firma jest zainteresowana współpracą z polskimi firmami, zainteresowanymi
laminowaniem przy produkcji kadłuba. Firma jest także zainteresowana kontaktami do firm specjalizujących
się w metalowych konstrukcjach ze stali nierdzewnej, np. balustrady, jak również do firm zajmujących się
robotami wewnętrznymi do łodzi, np. stolarz, tapicer itp.
Pojazdy i maszyny
Serbska firma specjalizująca się w handlu maszynami rolniczymi szuka producentów wysokiej jakości
produktów w celu poszerzenia swojej oferty. Firma oferuje reprezentacje na rynku serbskim.
Doświadczona brytyjska firma zlokalizowana na południowym zachodzie Wielkiej Brytanii oferuje usługi
pośrednictwa handlowego firmom produkującym części samochodowe, zainteresowanym sprzedażą swoich
produktów na rynku brytyjskim.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji różnego typu produktów i sprzętu przemysłowego (dla
przemysłu naftowego i gazowego, przemysłu energetycznego, nuklearnego, chemicznego i metalowego)
oferuje usługi handlowe. Firma poszukuje producentów tego typu produktów i chce poszerzyć swoją ofertę.
Spożywcza
Turecka firma produkująca słodycze poszukuje dystrybutorów. Firma produkuje tureckie słodycze z
orzechami laskowymi, różą, pistacjami, czekoladą, orzechami włoskimi oraz granatami.

20120125035
17-LIP-2014

Francja

Francuski producent tradycyjnych dżemów poszukuje producentów owoców w celu nawiązania
długoterminowej współpracy.
Opakowania i papier

BOHR20140520001
18-LIP-2014

Chorwacja

20121001006 BR
19-LIP-2014

Serbia

Firma z Serbii zajmująca się importem i dystrybucją leków i sprzętu medycznego oferuje pośrednictwo
handlowe firmom, które szukają reprezentantów na rynku serbskim. Inny rodzaj proponowanej współpracy
to joint venture.
Różne inne produkty

20130517025
20-LIP-2014
BOFR20140528002
21-LIP-2014

Francja

BOLT20140520005
22-LIP-2014

Litwa

20121120048 BR
23-LIP-2014

Wielka Brytania

Francuska firma specjalizująca się w sportach wodnych, indywidualnych rozwiązaniach treningowych i
sprzętowych, poszukuje poddostawców wytwarzających trampoliny wodne.
Francuska firma specjalizuje się w hurtowej sprzedaży ubrań używanych, posortowanych i wycenionych. W
celu poszerzenia swojej działalności poszukują partnerów we wszystkich krajach europejskich do zawarcia
umowy dystrybucyjnej.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji biohumusu poszukuje pośredników handlowych (agentów,
przedstawicieli, dystrybutorów). Firma jest największym producentem biohumusu (wermikompostu) i farmą
dżdżownic na Litwie. Firma utrzymuje dobry sprzęt i oferuje wysokiej jakości produkt w dużych ilościach.
Brytyjska firma zajmująca się dostarczaniem sprzętu dostosowującego budynki do potrzeb osób
niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych)- windy i platformy schodowe, poszukuje
producentów, którzy mają możliwość produkcji na zamówienie firmy. Dodatkowo firma oferuje usługi
dystrybucyjne dla firm posiadających podobne produkty.

Francja

Chorwacka firma zajmująca się projektowaniem i produkcją plastikowych opakowań dla przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego poszukuje dystrybutorów.
Medycyna

Bardzo prosimy o informacje od firm, które dzięki publikowanym powyżej ofertom nawiążą współpracę.
Zapraszamy do zamieszczenia ofert kooperacyjnych Państwa firm. Jest to usługa bezpłatna.
Ośrodek Enterprise Europe Network
Przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej, Ul. Sienkiewicza 53, III piętro, 25-002 Kielce
Tel/fax: 0048 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl, www.siph.com.pl

