OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/V/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

B/V/2016 BOUK20160412005

Wielka
Brytania

B/V/2016 BRSE20160421001

Szwecja

B/V/2016 BRNL20160520001

Holandia

B/V/2016 BRAR20160222001

Argentyna

B/V/2016 BRRO20160330002

Rumunia

B/V/2016 BOLT20160421002

Litwa
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Opis współpracy
Firma z Wielkiej Brytanii produkuje szeroką gamę folii odblaskowej, stanowiącej idealne rozwiązanie w
zakresie poprawy termiki i izolacji w budynkach rolniczych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów w
całej Europie celem sprzedaży swoich wysokiej wydajności wyrobów mających zastosowanie w
infrastrukturze budowanej przeznaczonej dla żywego inwentarza.
Szwedzki dostawca produktów do dekoracji, bezpieczeństwa, budownictwa i oprogramowania dla
budowlańców poszukuje 1-2 partnerów do produkcji. Firma w szczególności poszukuje producentów
parapetów z płyty MDF i producentów drewnianych wsporników. Najchętniej jeśli jeden partner
produkowałby zarówno parapety jak i wsporniki.
Firma z Holandii oferuje dystrybucję. Firma jest magazynem online i oferuje podłogi w zakresie cenowym
od 15 do 25 EUR za metr kwadratowy. Firma poszukuje dystrybutorów, hurtowni, producentów z branży
podłóg i dekoracji domowych.
Argentyńska firma pierwsza wykorzystała aplikację oferującą nowoczesne metody do nieniszczącego
badania i diagnozy konstrukcji żelbetowych z niezrównaną precyzją, czystością i wygodą, w szczególności
w technologii Tomografii Żelbetowych Konstrukcji (RCT). Obecnie firma planuje dalszy rozwój i
poszukuje partnerów w Europie do zastosowania ich technologii w oparciu o umowę usługową.
Rumuńska firma z branży budowlanej poszukuje nowych dostawców/producentów materiałów budowlanych
na rynku światowym. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy o usługi dystrybucji elementów
budowlanych, tj.: chodniki, kostka brukowa, ogrodzenia, obrzeża.
Firma z Litwy z sektora MŚP oferuje pełen zakres specjalnych usług technologicznych dla budownictwa.
Produkty te spełniają standardy określone przez Unię Europejską.
Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy joint venture, podwykonawstwa z firmami działającymi w
branży budowlanej, organizacjami zlecającymi i inżynierskimi głównie działającymi na terenie Łotwy,
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Estonii, w krajach Skandynawskich i w całej Europie.
7.
B/V/2016 BRLT20160412002

Litwa

Litewska firma specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń do łazienek prywatnych i publicznych toalet, jak
również akcesoriów przeznaczonych do tego typu wnętrz. Firma poszukuje dostawców relaksacyjnych
kapsuł SPA. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy dystrybucyjnej w celu rozszerzenia swojej linii
produktów i dystrybucji tych produktów na Litwie.
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