OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/VI/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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Numer oferty

Lokalizacja
firmy

Opis współpracy

Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, B&R oraz produkcji systemów kotwiczących poszukuje
zagranicznych dystrybutorów. Jej produkt służy do łączenia prefabrykowanych elementów w budynkach
zwykłych i przemysłowych.
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń motocyklistów i rowerzystów w wyniku wypadków
za pośrednictwem małej architektury drogowo-ulicznej brytyjska firma opracowała układ pochłaniający energię
uderzenia za pośrednictwem poduszki. Ten system jest łatwy w montażu, konserwacji i ma niskie koszty
B/VI/2016 Wielka
użytkowania. Poszukiwani są partnerzy w celu zawarcia umowy handlowej i dystrybucyjnej, firma oferuje usługi
BOUK20160531003
Brytania
dla firm współpracujących, szczególnie dla tych współpracujących z władzami lokalnymi, organizacjami
zajmującymi się zamówieniami publicznymi oraz producentami małej architektury drogowo-ulicznej.
Firma produkcyjna z siedzibą w Lombardii, we Włoszech działa w dziedzinie formowania wtryskowego, jest w
stanie zapewnić innowacyjne rozwiązania do produkcji komponentów z tworzyw sztucznych (uszczelki,
B/VI/2016 Włochy
akcesoria), produkcji nakierowanej na kanalizację, ogrzewanie i instalacje sanitarne. Firma poszukuje agentów w
BOUK20160531003
krajach Europy Wschodniej.
Niemiecka firma specjalizująca się w konstrukcjach szklanych poszukuje dystrybutorów i agentów do sprzedaży
B/VI/2016 swoich wysokiej jakości okien żaluzyjnych. Poszukiwani są partnerzy przemysłowi lub handlowi z dobrymi
Niemcy
BODE20160616001
kontaktami wśród architektów, inżynierów i generalnych wykonawców.
Tureckie przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących producentów drzwi i okien PCV dla przemysłu budowlanego.
B/VI/2016 Przedsiębiorstwo chciałoby nawiązać długoterminową współpracę gospodarczą z rzetelnymi partnerami, którzy
Turcja
BOTR20160504002
mogliby promować i sprzedawać produkty firmy w krajach Europy w charakterze dystrybutora.
Argentyńska firma jest pionierem w rozwoju i stosowania nowoczesnych metod bezinwazyjnej diagnostyki
B/VI/2016 konstrukcji żelbetowych z niespotykaną precyzją, czystością i wygodą, w szczególności w technologii tomografii
Argentyna
BOAR20160526001
żelbeton (RCT). Obecnie firma planuje rozszerzyć zastosowanie swojej technologii w Europie w ramach umowy o
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B/VI/2016 BODE20160622004

Niemcy

B/VI/2016 BOLV20160304001

Łotwa

B/VI/2016 BOIT20150904007

Włochy

B/VI/2016 BORU20160404010

Rosja
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Rosja

B/VI/2016 BRGR20160315001

Grecja
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Rumunia
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Niemiecki startup opracował i produkuje innowacyjne chemiczne produkty budowlane umożliwiające szybszą i
łatwiejszą budowę. Asortyment obejmuje: systemy hydroizolacji na bazie cementu lub bitumu; cementowe
materiały podłogowe, takie jak wylewki samopoziomujące; betonowe zaprawy naprawcze;. środki oczyszczające
kanalizację. Firma poszukuje partnera handlowego w ramach umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług
dystrybucji lub umowy joint venture.
Łotewska firma, specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju konstrukcji ze szkła organicznego i tworzyw
sztucznych jest zainteresowana, aby znaleźć i nawiązać nowe partnerstwa na rynku europejskim do dystrybucji
swoich produktów. Firma jest zainteresowana zawarciem umów agencyjnych lub dystrybucyjnych.
Włoska firma działająca w branży budowlanej oferuje zagranicznym partnerom w całej Europie prace
podwykonawcze dla budynków mieszkalnych, przemysłowych i publicznych oraz hoteli i kompleksów
sportowych.
Firma z Mordowii, produkująca różnorodne wyroby dla budownictwa takie jak osnowy z włókna szklanego,
kompozytowe pręty zbrojeniowe i zbrojenia, poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy
oświadczeniu usług dystrybucji.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji systemów grzewczych dla przemysłu poszukuje firm funkcjonujących
na rynku budowlanym (instalatorzy, inżynierowie, architekci, hydraulicy).
Rosyjski koncern (rejon Lipetsk) działający w dziedzinie budownictwa poszukuje partnerów do realizacji w
ramach podwykonawstwa następujących działań: wielowarstwowe konstrukcje parkingowe, uruchomienie
systemu płatności motoryzacyjnego dla bezpłatnych parkingów w Lipetsk.
Grecki producent z regionu Attyka z ponad 70-letnim doświadczeniem poszukuje nowych dostawców w sektorze
blachy. Firma stworzyła silną sieć w Grecji, na Cyprze i Arabii Saudyjskiej i zamierza powiększyć swój zakład
produkcyjny w drodze umów podwykonawczych na całym świecie.
Rumuńska firma specjalizującą się w centralnym ogrzewaniu poszukuje dostawców w branży budowlanej w celu
zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych - współpracownika w branży budowlanej (sprzęt), taki jak
centralne ogrzewanie.
Litewska firma zajmująca się handlem detalicznym i hurtowym, która posiada 20-letnie doświadczenie na rynku
litewskim rozszerza swoją działalność i szuka systemów dla rynku krajowego do celów ogrzewania, pomp
powietrznych, klimatyzacji oraz produktów pochodnych. Firma oferuj umowy agencyjne i dystrybucyjne na rynku
litewskim.
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