OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/IV/2016
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej dla branży budowlanej.
W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

Kontakt: Sylwia Zieja, een@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Lp.

Numer oferty

Lokalizacja
firmy

1.
B/IV/2016 BOFR20160325002

Francja

B/IV/2016 BORU20151206001

Rosja

B/IV/2016 BOTR20151217001

Turcja

B/IV/2016 BRRO20160419001

Rumunia

2.

3.

4.

Opis współpracy
Francuska firma z MŚP z siedzibą w Paryżu stworzyła nową koncepcję budowy domów i małych budynków,
łatwych do przenoszenia w mniej niż 15 dni i adaptowalnych do celów budownictwa socjalnego. Te
modułowe domy oferują niskokosztowe rozwiązania dla budownictwa socjalnego ale mogą być również
używane jako biura czy miejsca spotkań. Firma oferuje współpracę partnerom posiadającym doświadczenie
związane z prawem budowlanym, technikaliami i przepisami. Dodatkowym plusem będzie obecność na
rynku budownictwa socjalnego i turystycznym.
Rosyjska firma z Moskwy produkuje wyposażenie do wytwarzania napowietrzanego nieautoklawowego
betonu (NAC) odpornego na wodę i mróz dzięki swojej strukturze o zamkniętych porach, jak również suchą
wieloskładnikową mieszaninę porotwórczą oraz materiały budowlane, takie jak bloki, płyty, ścianki
stosowane w budowie obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Firma poszukuje partnerów do zawarcia
umów na usługi dystrybucyjne, produkcyjne lub joint venture.
Turecki instalator i producent specjalizujący się w fabrycznym, proszkowym malowaniu powłok, poszukuje
partnerów zainteresowanych jego usługami w charakterze podwykonawcy. Na rynku krajowym posiada już
bazę klientów oraz prowadzi działania ponadnarodowe poprzez ustanowienie kilku zakładów malarskich w
różnych krajach. Firma zainteresowana jest nawiązaniem długotrwałych relacji poprzez rozszerzenie udziału
w rynkach zagranicznych w wybranych krajach.
Rumuńska firma z siedzibą w Transylwanii, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie krajobrazu,
architektury i planowania zieleni zainteresowana jest znalezieniem zagranicznych producentów zielonego
podłoża dachu, zielonych systemów dachowych i nawozów. Rumuńska firma poszukuje zagranicznych firm,
tak aby wspólnie pracować na podstawie umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
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5.
B/IV/2016 BRCZ20160310001

Czechy

Grupa czeskich specjalistów inżynierii lądowej z 3-letnim doświadczeniem oferuje pełen zakres usług
wsparcia dla firm, które chcą wejść na rynek czeski ze swoimi produktami w branży betonu i
prefabrykowanych maszyn budowlanych. Poza usługami sprzedaży i marketingu, firma oferuje wsparcie
organizacyjne i administracyjne. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowy handlowe i
dystrybucyjne.
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