OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/V/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
Numer oferty

1.

M/V/2016 BODE20160323001

Niemcy

Niemiecka firma z sektora MŚP zajmująca się hurtowym handlem części samochodów i akcesoriów działa
coraz aktywnej na rynku pojazdów elektrycznych. Firma oferuje przenośną ładowarkę z opcją szybkiego
ładowania (może posiadać cyfrowy miernik) zainteresowanym dystrybutorom.

2.

M/V/2016 BOES20160211001

Hiszpania

Hiszpański producent robionych na zamówienie żelaznych i stalowych konstrukcji dla maszyn i wyposażenia
przemysłowego oferuje usługi podwykonawstwa.

3.

4.

5.

M/V/2016 BOSE20160427001
M/V/2016 BOTR20151222001

M/V/2016 BOFR20160321002

Lokalizacja
firmy

Opis współpracy

Lp.

Szwecja

Turcja

Francja

6.

M/V/2016 BODE20151111002

Niemcy

7.

M/V/2016 BOTR20151229003

Turcja

Szwedzka firma specjalizująca się w urządzeniach poprawiających stan powietrza w pomieszczeniach, takich
jak oczyszczacze powietrza, nawilżacze, osuszacze oraz generatory ozonu stosowanych do usuwania
nieprzyjemnych zapachów poszukuje dystrybutorów.
Turecka firma produkująca maszynerię rolniczą specjalizuje się w produkcji złożonych maszyn do karmienia
zwierząt, dojarek, parowników, pługów do osuszania, grabi, butelek do karmienia zwierząt, rozdrabniaczy
pasz oraz akcesoriów rolniczych poszukuje dystrybutorów i agentów. Firma może również produkować
maszyny na zamówienie.
Francuska firma produkuje urządzenia wykorzystywane w uprawie winorośli i sadownictwie. Firma
poszukuje dystrybutorów wśród firm we wszystkich krajach europejskich produkujących wino i owoce
(Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia). Dystrybutorzy powinni być sprzedawcami maszyn dla branży
winiarskiej i rolniczej.
Niemiecki producent namiotów roboczych, plandek i parasoli spawalniczych stosowanych na budowach,
poszukuje dystrybutorów w celu poszerzenia swoich działań w zakresie sprzedaży na rynkach
zagranicznych.
Turecka firma - producent i eksporter szerokiej gamy, wysokiej jakości zapasowych części do maszyn i
urządzeń - poszukuje na wszystkich europejskich rynkach dystrybutorów i agentów z dobrymi relacjami w
różnych sektorach, takich jak np.: cement, tekstylia, szkło, produkty spożywcze, motoryzacja, rolnictwo,
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tworzywa sztuczne, opakowania, budownictwo, chemia.

8.

M/V/2016 BORO20160317001

Rumunia

9.

M/V/2016 BRFR20160418001

Francja

10.

M/V/2016 BOTR20160322001

Turcja

11.

M/V/2016 BOTR20151229001

Turcja

12.

M/V/2016 BRLT20160412001

Litwa

13.

M/V/2016 BRDK20160512001

Dania

14.

M/V/2016 BONL20160316001

Holandia

15.

M/V/2016 BOUK20160419003

Wielka
Brytania

Rumuńska firma zajmująca się produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa oraz obróbką metali (powlekanie,
grawerowanie, wiercenie, szlifowanie, spawanie itp.), poszukuje partnerów w UE, którym oferuje usługi
podwykonawstwa.
Francuski agencja specjalizuje się w imporcie i eksporcie różnych produktów (producent aksamitu i
materiałów dla firm transportowych, paliw, metali i chemii przemysłowej, produktów rolnych). Firma chce
rozszerzyć swoje portfolio i poszukuje nowych partnerów w Polsce z branży maszyn rolniczych i przemysłu
spożywczego w celu reprezentowania ich produktów na rynku francuskim.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji osprzętu do kadłubów oraz amortyzatorów autobusowych dla
przemysłu części samochodowych poszukuje dystrybutorów lub hurtowników w krajach europejskich.
Turecka firma, która reprezentuje szeroki zakres urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych z wysokimi
standardami jakości poszukuje dystrybutorów i agentów, którzy mają dobre relacje z różnymi sektorami, w
tym tworzyw sztucznych, tkanin, żeliwa i stali oraz maszyn i urządzeń.
Litewska firma specjalizująca się w kominach i produkcji metalowych elementów poszukuje dostawców
stali. Dostawcy muszą posiadać wszelkie stosowne certyfikaty takie jak ISO 9001: 2008, znak CE i
deklarację zgodności użytkowych. Firma oczekuje umów produkcyjnych.
Znana duńska firma, która sprzedaje szeroką gamę artykułów gospodarstwa domowego, gdzie design i
funkcjonalność są w centrum uwagi, poszukuje producenta, który może produkować wyroby metalowe dla
ich kolekcji. Firma poszukuje porozumienia produkcyjnego dla narzędzi ze stali nierdzewnej do grillowania
oraz widelców do grillowania, szczypców i łopatek, a także świeczników z mosiądzu i żelaza.
Holenderski start-up badawczo-rozwojowy specjalizuje się w dostarczaniu symulacji i optymalizacji procesu
przepływu dla zaawansowanej inżynierii mechaniki płynów: Computational Fluid Dynamics (CFD). Firma
poza oferowaniem serwisu technicznego, rozwija swoje własne narzędzia CFD. Firma oferuje swoje
doświadczenie w rozwiązaniach przepływowych dla sektora wysokich technologii, takich jak aeronautyka,
astronautyka, branża samochodowa, maszyny wirnikowe, rozwiązania przemysłowe i morskie. Firma jest
zainteresowana umowami o świadczenie usług.
Brytyjska firma dostarcza produkty elektryczne i części zamienne dla producentów standardowych oraz
specjalistycznych pojazdów, producentów sprzętu "first tier" (OEM), dostawców sprzętu oryginalnego
(OES) i podwykonawców. Ich asortyment motoryzacyjny obejmuje czujniki sterowania silnikiem, klipsy i
zaciski do przewodów i rur, pióra wycieraczek, jednostki spryskujące, klaksony, przekaźniki, cewki
zapłonowe, filtry paliwa, wentylatory chłodnicy i produkty diesla. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów
na całym świecie.
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