OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/II/2016
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej dla branży metalowej.
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.

M/II/2016BORO20151123003

Rumunia

2.

M/II/2016BOAT20160129002

Austria

3.

M/II/2016BOSI20151105001

Słowienia

4.

M/II/2016BOHU20150922001

Węgry

5.

M/II/2016BOLV20150430001

Łotwa

6.

M/II/2016BORO20151122005

Rumunia

Opis współpracy
Rumuński producent systemów wtrysku dla silników diesla z ponad 100-letnim doświadczeniem, poszukuje
dystrybutorów: systemów obrotowego wtrysku, typ PDA, części wtrysku paliwa do zastąpienia typu VA,
części do wtrysku typu in-line, rozmiary A i P, części wtrysków typu common rail, typ CP1, części zapasowe
do wszystkich systemów będących na rynku, części zamienne do wtrysków DPS/DP200/DP210, części
zamienne do wtrysków VE.
Austriacka firma specjalizująca się w kruszarkach o dużej wydajności (100 - 600 t/h) oferuje wysokiej
jakości rozwiązania przystosowane do klienta. Firma poszukuje dystrybutorów zainteresowanych
długotrwałą współpracą.
Słoweński producent wysokociśnieniowych, aluminiowych produktów odlewniczych oferuje swoje produkty
/ usługi jako podwykonawca dla firm z sektora motoryzacyjnego, producentów silników elektrycznych i
sprzętu gospodarstwa domowego.
Węgierska firma specjalizuje się w planowaniu w dziedzinie techniki sterowania, prądu, technologii
wypalania obudów elektrycznych i instrumentalnych, a także konserwacji, firma poszukuje partnerów
produkcyjnych w UE.
Łotewska firma inżynierska zajmująca się produkcją materiałów z tworzywa sztucznego, posiadająca swoją
sieć dystrybucyjną na całym świecie i solidną wiedzę inżynierską, oferuje usługi podwykonawstwa dla firm
produkcyjnych i klientów potrzebujących wyrobów/elementów z tworzyw sztucznych w różnych branżach.
Doświadczona firma rumuńska, producent części motoryzacyjnych kieruje swój rozwój na rynki
międzynarodowe i poszukuje dystrybutorów części zamiennych do samochodów i dostawców surowców
metalowych. Firma świadczy również swoje usługi w zakresie obróbki i przetwórstwa metali dla innych firm
w ramach podwykonawstwa lub umów produkcyjnych.
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7.

M/II/2016BOFR20160111001

Francja

8.

M/II/2016BOHR20150923002

Chorwacja

9.

M/II/2016BOTR20151203002

Turcja

10.

M/II/2016BOLT20160128001

Litwa

11.

M/II/2016BOIT20160208004

Włochy

12.

M/II/2016BODE20151202002

Niemcy

13.

M/II/2016BORO20151123005

Rumunia

14.

M/II/2016BOAT20151208002

Austria

Francuski producent z okolic Paryża, specjalizujący się w urządzeniach pakujących, opracował nową
pionową półautomatyczną maszynę do pakowania pachnideł, kosmetyków i leków. System daje się łatwo
wstawiać do ciągu produkcyjnego i jest łatwo adaptowalny do różnych częstotliwości produkcji,
zaprojektowany ergonomicznie dla operatorów i 20% tańszy od konkurencji. Firma poszukuje dystrybutorów
sprzedających sektorom kosmetycznym i farmaceutycznym.
Chorwacka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji sprzętu rolniczego do procesu i suszenia
leczniczych oraz aromatycznych ziół, sprzętu dla branży żywnościowej oraz tytoniowej, poszukuje
partnerów zainteresowanych umowami handlowymi i o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji hydrauliczno -pneumatycznych systemów, urządzeń i maszyn
poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich i USA.
Litewska firma, która specjalizuje się w produkcji urządzeń do produkcji żywności wykorzystywanych w
piekarniach, podczas warsztatów kulinarnych, restauracjach typu fast-food i innych firmach (przemysłowe
krajalnice do chleba i urządzenia pakujące, automatyczne linie do nadziewania wyrobów cukierniczych,
urządzenia do produkcji oleju, rozrzutniki i przenośniki itp.) poszukuje dystrybutorów. Proponowane
urządzenia charakteryzują się wysoką innowacyjnością rozwiązań technicznych, wysoką wydajnością i
niezawodnością oraz są łatwe w utrzymaniu.
Włoski lider w produkcji wysokiej jakości, automatycznych dozowników żywności i maszyn pakujących jest
gotów podpisać handlowe umowy agencyjne lub umowy o świadczenie usług dystrybucji z agentami i
dystrybutorami, którzy zainteresowani są sprzedażą ich maszyn i mogą oferować lokalny serwis
posprzedażowy.
Niemiecka firma oferuje rozwój i produkcję kompletnych podzespołów z blachy aluminiowej, stali i stali
nierdzewnej dla producentów pojazdów, obronności i sektora inżynierii rolniczej. Partnerzy biznesowi będą
korzystać z wieloletniego doświadczenia w zakresie projektowania, produkcji, zarządzania projektami i
technologii produkcji. Oferowane są umowy produkcyjne.
Rumuńska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem oferuje usługi odlewnicze i obróbkę blacharską
metalowych elementów z zastosowaniem powłoki elektrolitycznej i chemicznej.
Austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w przenośnikach stosowanych w motoryzacji, elektronice i
branży spożywczej, poszukuje dystrybutorów z możliwością lokalnego montażu i możliwością zapewnienia
obsługi posprzedażowej.
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15.

M/II/2016BOLT20160128001

Litwa

16.

M/II/2016BOCZ20151203001

Czechy

17.

M/II/2016BOES20160126001

Hiszpania

18.

M/II/2016BODE20160201001

Niemcy

19.

M/II/2016BOUK20160208001

Wielka
Brytana

Litewska firma, która specjalizuje się w produkcji wyposażenia zaplecza kuchennego dla piekarni,
warsztatów kulinarnych, restauracji typu fast-food i innych firm (urządzenia do krojenia i pakowania chleba,
linie automatyczne do wycinania ciasta, urządzenia do dozowania nadzienia, rozciągania, transportu itp.)
poszukuje dystrybutorów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, sprzęt wyróżnia
wysoka wydajność, niezawodność i łatwość utrzymania.
Czeskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji dużych serii zimnego, stemplowanego metalu i
spawanych elementach metalowych dla budownictwa, mebli, części samochodowych, ciągników i kosiarek
ogrodowych oferuje podwykonawstwo dla firm z Austrii, Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii.
Hiszpański lider w produkcji, sprzedaży i konserwacji maszyn leśnych w tym ciągników, pojazdów
strażackich i wywrotek poszukuje dystrybutorów.
Niemiecki MŚP proponuje współpracę w zakresie projektowania, inżynierii mechanicznej, produkcji,
dystrybucji i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia i komponentów dla sektora przemysłowego.
Firma oferuje swoje usługi jako podwykonawca lub partner produkcyjny, partner dystrybucyjny i partner
usługowy. Oferta zawiera pełen zakres usług od projektowania aż do instalacji i konserwacji. Dodatkowo
firma oferuje usługi dystrybucji innowacyjnych produktów.
Firma z Wielkiej Brytanii złożyła wniosek i oczekuje na przyznanie międzynarodowe patentu na swój
innowacyjny "system dodatku wodoru do paliwa na żądanie", w który można doposażyć pojazdy większości
wiodących producentów samochodów. Brytyjska firma poszukuje dystrybutorów działających w sektorze
dostaw części do samochodów w całej Europie, którzy zaopatrują rynek taboru samochodowego. Firma
zaoferuje umowę na wyłączność dystrybutorowi, który może potwierdzi i udowodni swój zasięg na rynku.
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