OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/III/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
Lokalizacja
firmy

Opis współpracy

Lp.

Numer oferty

1.

M/III/2016BODE20160128001

Niemcy

Niemiecka firma specjalizuje się w rozwijaniu i budowie innowacyjnych zakładów i wyposażenia do suchej
filtracji, separacji, odpylania oraz czyszczenia powietrza wydechowego oraz pneumatycznych systemów
transportowych przeznaczonych do transportu cukru, skrobi oraz mleka w proszku. Firma poszukuje
agentów.

2.

M/III/2016BOSI20151211001

Słowienia

Słoweńska firma specjalizująca się w instalacji, konserwacji, konsultingu oraz inżynierii z zakresu systemów
wentylacji, klimatyzacji, systemów grzewczych itp. dla domu i przemysłu oferuje swoje usługi.

3.

M/III/2016BORO20150702001

Rumunia

4.

M/III/2016BOIT20160113001

Włochy

5.

M/III/2016BOIT20160212001

Włochy

6.

M/III/2016BRFR20160129002

Francja

Firma z Rumunii aktywnie działająca w zakresie produkcji wyrobów metalowych i elementów
konstrukcyjnych (np. ramy metalowe lub części dla budownictwa), poszukuje dystrybutora w celu sprzedaży
swoich produktów oraz oferuje swoje usługi jako podwykonawca w zakresie produkcji wyrobów
metalowych, takich jak stal lub wyroby ze stali nierdzewnej.
Włoska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji systemów oczyszczania
gazów dla silników Diesla i silników napędzanych gazem poszukuje dystrybutorów. Główne linie
produkcyjne obejmują: utlenianie i trójdrożne katalizatory, węgiel wysokociśnieniowy (CHP) katalizatory,
filtry cząstek stałych, oczyszczacze spalin i akcesoria. Produkty te są szeroko stosowane do pojazdów
przemysłowych takich jak: wózki widłowe, agregaty prądotwórcze, pojazdy ciężarowe, maszyny do robót
ziemnych i urządzeń przetwórczych.
Włoska firma produkująca konstrukcje metalowe i maszyny, opracowała urządzenie do recyklingu odpadów
organicznych, posiadające innowacyjny system tnący, który pozwala na znaczne zmniejszenie ilości
odpadów. Firma poszukuje dystrybutorów.
Francuskie biuro zaopatrzeniowe szuka długofalowej współpracy z podwykonawcami części metalowych.
Firma oferuje polskim podwykonawcom pomoc w znalezieniu kontraktów we Francji, a następnie oferuje
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swoje usługi jako agent sprzedaży.

7.

M/III/2016BRDE20160314001

Niemcy

8.

M/III/2016BRDK20160222001

Dania

9.

M/III/2016BOIT20160202001

Włochy

10.

M/III/2016BOIL20150816001

Izrael

11.

M/III/2016BOTR20151216001

Turcja

12.

M/III/2016BOTR20151215003

Turcja

13.

M/III/2016BOTR20160201001

Turcja

14.

M/III/2016BOTR20151215005

Turcja

Niemiecka firma z sektora MŚP specjalizuje się w inżynierii maszyn (planowanie, projektowanie, rysunek)
wykorzystywanych w przemyśle stalowym i aluminiowym. Cała produkcja maszyn zlecana jest na zewnątrz,
dlatego firma niemiecka szuka producentów, którzy będą w stanie produkować maszyny na podstawie
dostarczonych rysunków. Firma chce podpisać umowę produkcji lub podwykonawstwa.
Duńska firma inżynierska i handlowa, specjalizująca się w maszynach i sprzęcie do transportu materiałów
sypkich i granulatu głównie z sektora spożywczego, poszukuje nowych produktów, które mogłaby
wprowadzić na rynek duński w ramach umowy agencyjnej. Istotnymi produktami mogłyby być wykrywacze
metalu dla przemysłu spożywczego, wyposażenie silosów, zawory, wibratory itp. Firma poszukuje
partnerów z Europy lub Stanów Zjednoczonych.
Włoski producent maszyn do produkcji pieczywa świadczący usługi na najwyższym poziomie, zaopatruje
sklepy, małe, średnie i duże piekarnie oraz fabryki cukiernicze, a także udostępnia półautomatyczne lub
automatyczne fabryki. Firma poszukuje zagranicznych pośredników sprzedaży.
Izraelskie MSP specjalizuje się w wysokiej jakości kuciu na gorąco i precyzyjnej obróbce mosiądzu. Firma
opracowuje i produkuje szeroką gamę zaworów kulowych, specjalnych zaworów i armatury na żądanie.
Firma odznacza się wysoką jakością oferowanych produktów i zaawansowanymi rozwiązaniami
inżynieryjnymi. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych, dystrybutorów i możliwości
podwykonawstwa.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji szaf i maszyn CNC, sprężarek, kabin i elektronicznych
urządzeń oraz różnego rodzaju akcesoriów wyposażenia fabryk, poszukuje partnerów-wykonawców w
krajach docelowych.
Turecka firma, specjalizująca się odlewnictwie i formowaniu poszukuje partnerów handlowych i
podwykonawców, partnerów przemysłowych w celu nawiązania niezawodnego i długotrwałego partnerstwa
biznesowego. Główną dziedziną firmy są produkty: odlewy z aluminium, cynku i stopu magnezu oraz
procesy formowania. Firma posiada duże zdolności, pozwalające na realizację dużych , prestiżowych
kontraktów w zakresie odlewnictwa, wymagających wysokociśnieniowej obróbki, formowania i obróbki
powierzchniowej.
Turecka firma, specjalizująca się w usługach inżynieryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
obronnego, produkcji maszyn, kolei i energetyki, opracowała system czarnej skrzynki rozdzielczej pojazdu
do zbierania i analizowania danych dotyczących pojazdu. Firma chce produkować system dla innych firm,
działających w branży motoryzacyjnej i jej dostaw w ramach umowy joint venture.
Turecki producent i instalator, z siedzibą w Ankarze, specjalizujący się w gipsie, cemencie, wapnie,
perłowcu i innych materiałach budowlanych pochodzenia roślinnego, poszukuje partnerów w charakterze
wykonawcy w krajach docelowych.
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15.

M/III/2016BOES20160301001

Hiszpania

16.

M/III/2016BOHU20151223002

Węgry

17.

M/III/2016BOCZ20151207002

Czechy

18.

M/III/2016BRCZ20160323001

Czechy

19.

M/III/2016BOSE20160210002

Szwecja

20.

M/III/2016BOGR20160126001

Grecja

Hiszpańska firma jest doświadczonym (+ 30 lat) producentem tłoczonych części zgodnych ze specyfikacją
klientów. Zajmuje się wszelkiego rodzaju sektorami przemysłu, choć specjalizuje się w urządzeniach
domowych i częściach motoryzacyjnych. Firma poszukuje agenta dla rynku francuskiego, szczególnie
zaangażowanego w następujących sektorach: sprzęt gospodarstwa domowego, przemysł motoryzacyjny i
maszyny rolnicze.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu urządzeń: pojedynczych produktów,
specjalnych maszyn, linii montażowych i urządzeń testujących oferuje swoje usługi w zakresie
podwykonawstwa dla branży tworzyw sztucznych, elektronicznej, projektowania i samochodowej.
Czeska firma inżynierska oferuje swoje wolne moce produkcyjne na podstawie umowy o świadczeniu usług
produkcyjnych. Firma produkuje spawy, odkuwki, instalacje technologiczne, kruszarki, stalowe konstrukcje
morskie, jednostki technologiczne i elementy maszyn do produkcji metalurgicznej.
Czeski firma handlowa i produkcyjna opracowała innowacyjną małą mobilną elektrownię słoneczną. Firma
poszukuje dostawców kontenerów stalowych dla elektrowni mobilnej wykonanych zgodnie z przygotowaną
dokumentacją techniczną w ramach porozumienia produkcyjnego.
Szwedzka firma, która projektuje i produkuje automatyczne kierowane pojazdy (AGV), którymi są roboty
mobilne wykorzystywane do przenoszenia komponentów i materiałów w obiektach przemysłowych,
poszukuje partnerów w ramach automatyki przemysłowej dla zawarcia umowy handlowej we Francji, Polsce
i Czechach. Firma oferuje zarówno standardowe modele jak i zindywidualizowane AGV. Są to produkty
zaawansowane technicznie i dostosowane do potrzeb zamawiającego. AGV mogą być stosowane w każdej
branży.
Grecki firma założona w 1996 roku jest aktywna w branży odlewniczej i produkuje formy metalowe do
produkcji aluminium lub cynku, jak również posiada własną odlewnię. W celu rozszerzenia działalności na
skalę międzynarodową, firma poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy w ramach umów
produkcyjnych bądź świadczenia usług.
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