OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/IV/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/IV/2016 BORO20160201005

Rumunia

2.

M/IV/2016
BOES20160226001

Hiszpania

3.

M/IV/2016
BOTR20160308004

Turcja

4.

M/IV/2016
BORO20150702002

Rumunia

5.

M/IV/2016
BOIL20160314002

Izrael

6.

M/IV/2016
BORO20151208003

Rumunia

Opis współpracy
Rumuńska firma oferuje wysokiej jakości produkty wzmacnianie włóknem szklanym oraz włókno szklane,
produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta, próbką lub projektem. Firma może wyprodukować formy lub
używać form klienta. Firma poszukuje zleceniodawców.
Hiszpański producent szerokiej gamy urządzeń poprawiających efektywność w branżach związanych z
pakowaniem towarów, poszukuje dystrybutorów, w szczególności sprzedających do firm zajmujących się
eksportem na dużą skalę oraz eksportem owoców i warzyw.
Turecka firma specjalizująca się w obróbce mechanicznej oferuje swoje usługi produkcyjne i inżynieryjne.
Firma działa głównie w branży maszynowej, motoryzacyjnej i obronności. Firma może pełnić rolę
współtwórcy w procesie usług produkcyjnych jako podwykonawca w ramach umowy produkcyjnej lub
umowy outsourcingowej.
Rumuńska firma specjalizującą się w wysoko precyzyjnych częściach, wykonanych w procesie obróbki
skrawaniem, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy produkcji oraz podwykonawstwa. Firma
oferuje projektowanie i produkcję różnych, niestandardowych elementów mechanicznych, wykonanych z
różnych metali. Firma oferuje pełny cykl, od projektu do produktu końcowego, z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii CAD / CAM.
Izraelskie MŚP specjalizujące się w obróbce powierzchni metali i chemikaliach do platerowania opracowało
nową technologię nieelektrolitycznego niklowania z użyciem tylko jednego składnika. Korzyści w stosunku
do aktualnych technologii to niezwykłe aspekty efektywności kosztów, takie jak niskie i niekłopotliwe
stosowanie metody, oszczędności materiału i czasu. Firma poszukuje agentów, dystrybutorów lub partnerów
do joint venture.
Rumuńska firma z Transylwanii od ponad 10 lat zajmuje się produkcją spawanych podzespołów, montażem,
projektowaniem i wykonawstwem systemów przenośnikowych i pokrewnych usług. Firma oferuje usługi
podwykonawstwa partnerom branżowym.
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7.

M/IV/2016
BRDE20160209001

Niemcy

8.

M/IV/2016
BOTR20151231012

Turcja

9.

M/IV/2016
BORO20150702002

Rumunia

10.

M/IV/2016
BORO20160202007

Rumunia

11.

M/IV/2016
BOCY20150302001

Cypr

12.
13.

M/IV/2016
BRRO20160321001
M/IV/2016
BRLT20160407003

Rumunia
Litwa

14.

M/IV/2016
BOUK20160425002

Wielka
Brytania

15.

M/IV/2016
BOAM20160129001

Armenia

16.

M/IV/2016
BORU20160323003

Rosja

Niemieckie MŚP opracowało innowacyjne urządzenie fitness i poszukuje producentów i dostawców
stalowych i aluminiowych komponentów dla swojego produktu. Wysokiej jakości urządzenie jest zdobywcą
nagrody dlatego też jego części również muszą być wysokojakościowe jeśli chodzi o formę metalu oraz
jakość procesów spawania. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną lub
podwykonawstwo.
Turecka firma, z ponad 24-letnim doświadczeniem w produkcji zamrażarek skrzyniowych i systemów
chłodniczych, poszukuje partnerów, którzy zainteresowani są dystrybucją produktów.
Rumuńska firma specjalizującą się w kształtowaniu części dokładnych, poszukuje partnerów w ramach
umów produkcyjnych i podwykonawstwa. Firma oferuje projektowanie i produkcję różnych
niestandardowych elementów mechanicznych, wykonanych z różnych metali - firma oferuje całe
rozwiązania od projektu do produktu końcowego z zastosowaniem technologii CAD / CAM.
Rumuńska firma z dużym doświadczeniem w międzynarodowych kontraktach w zakresie motoryzacji
proponuje swoje usługi jako producent lub podwykonawca części kutych na gorąco i usług nakładania
powłok cynkowo-niklowych. Firma wykorzystuje wysokiej klasy maszyny i urządzenia. Typowymi
produktami kutymi na gorąco są: koła zębate skrzyni biegów, zębatki, półfabrykaty łożysk, kołnierze, itp.
Galwanizacja cynkowo-niklowa może być stosowane w odniesieniu do części metalowych, rur, prętów,
sprężyn, itp.
Cypryjska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości konstrukcji aluminiowych, poszukuje
agentów i dystrybutorów za granicą, którzy reprezentowaliby i rozprowadzali jej produkty na terenie swoich
krajów.
Rumuńska firma specjalizuje się w naprawach i konserwacji wind i instalacji elektrycznych. Firma
poszukuje producentów pojedynczych części do domofonów w celu zawarcia porozumienia produkcyjnego.
Litewska firma specjalizująca się w kominach i produkcji komponentów metalowych poszukuje dostawców
stalowych przełączników.
Brytyjskie MSP, które projektuje i produkuje lekkie węglowo-ceramiczne systemy hamowania dla
niszowych i luksusowych samochodów chciałoby zawrzeć umowy dystrybucyjne w szczególności w
Chinach, Korei Południowej, Japonii, Jordanii, Egipcie i Izraelu. Ich produkty są wysoce innowacyjne,
lekkie (redukcja CO2) i oferujące wyjątkową wydajność.
Armeńska spółka produkuje maszyny i narzędzia przemysłowe. W szczególności firma produkuje wiertarki
obrotowe promieniowe, wiertarki promieniowe przenośne, wiertarki pionowe o średnicy wiercenia do 50
mm, stacjonarne wiertarki pionowe oraz stacjonarne frezarki pionowe. Firma poszukuje dystrybutorów i
agentów.
Rosyjskie przedsiębiorstwo z regionu smoleńskiego produkuje walcowane na zimno elementy z blachy
stalowej i aluminium dla branży budowlanej. Firma poszukuje partnerów do promowania swoich produktów
w UE i innych krajach w ramach umowy dystrybucyjnej.
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17.

M/IV/2016
BONL20160405001

Holandia

Holenderski dostawca olejów, smarów i środków czyszczących przeznaczonych do stosowania w pojazdach
i przemyśle sprzedaje produkty pod własną marką. Badania prowadzone we własnym laboratorium
badawczo-rozwojowym umożliwiają poprawianie właściwości preparatów smarnych i skutkują tworzeniem
nowych rozwiązań dla swoich klientów. Firma oferuje również doskonałe doradztwo techniczne i wsparcie
posprzedażowe. Aby rozszerzyć sieć dystrybutorów, firma poszukuje partnerów zainteresowanych
współpracą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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