OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/VI/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/VI/2016 BOHR20160428001

Chorwacja

2.

M/VI/2016 BOCY20160407001

Cypr

3.

M/VI/2016 BOSK20160510001

Słowacja

4.

M/VI/2016 BOIT20160429002

Włochy

5.

M/VI/2016 BOUK20160303001

Wielka
Brytania

6.

M/VI/2016 BODE20160513003

Niemcy

Opis współpracy
Chorwacka firma specjalizująca się w usługach obróbki metalu oferuje wyroby ze stali, stali nierdzewnej
oraz kutego żelaza zgodnie z wymaganiami klientów. Firma chciałaby rozszerzyć swoją działalność, toteż
proponuje usługi podwykonawstwa lub możliwość podpisania umów produkcyjnych na terenie Europy.
Cypryjska firma, która specjalizuje się w produkcji i montażu urządzeń ze stali nierdzewnej wykonanych na
zamówienie dla wielu gałęzi przemysłu poszukuje firm zainteresowanych rozwiązaniami ze stali nierdzewnej
typu: meble i grille. Firma oferuje współpracę na podstawie umowy produkcyjnej. Cypryjska firma
poszukuje również partnerów z zagranicy do reprezentowania oferty firmy czy też działania jako
dystrybutor i sprzedaży produktów firmy w swoim kraju.
Słowacka firma produkująca wyposażenie mechaniczne, konstrukcje stalowe i inne komponenty jak bojlery i
wytwornice pary poszukuje podwykonawców lub zleceniobiorców na rynku UE.
Włoska firma z 86-letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu dźwigowego poszukuje dystrybutorów.
Szeroki zakres produktów obejmuje elektryczne podnośniki łańcuchowe, elektryczne powrozy, dźwigi
wysięgnikowe, inne konstrukcje dźwigowe. Firma zawrze umowę na usługi dystrybucyjne.
Brytyjska firma założona w 1987 świadczy kompleksowe doradztwo, projektowanie oraz usługi produkcji
form i stempli do wycinania matrycowego, w celu dopasowania do szerokiego zakresu maszyn, przy użyciu
wysokiej jakości materiałów. Firma poszukuje przedstawiciela handlowego ze znajomością rynków zbytu
wymagających wycinania matrycowego w branżach produkcji opakowań, samochodów, mebli i wielu
innych.
Niemiecki producent specjalizuje się w produkcji noży i narzędzi do układania i obróbki podłóg oraz
dywanów. Oferuje również sprzęt do zgrzewania wykładzin podłogowych. Producent jest zainteresowany
rozszerzeniem swojej działalności i poszukuje dystrybutorów na terenie UE.
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Bułgarski producent i monter konstrukcji metalowych specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych
na potrzeby fabryk, salonów, sklepów, magazynów, poszukuje partnerów zainteresowanych zleceniem
opracowania, produkcji i montażu konstrukcji metalowych i ich części.
Japońska firma produkująca powłoki szklane dla samochodów poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych w UE. Produktem firmy są powłoki do samochodów, które sprawiają nabłyszczenie
powierzchnia lakieru, ułatwienie mycia oraz przedłużenie jego trwałości. Co więcej, produkty są przyjazne
M/VI/2016 Japonia
BOJP20160519001
dla środowiska i zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w Europie i Japonii. Po sukcesie
biznesowym w Japonii i Azji, firma chce teraz rozszerzyć swój rynek na Europę. Poszukiwani są
dystrybutorzy lub agenci handlowi.
Słoweńskie przedsiębiorstwo przetwórstwa metali opracowało i wyprodukowało zewnętrzne stojące
M/VI/2016 światła LED oraz przystosowane do tego filary o nowoczesnym wzornictwie. Firma poszukuje dystrybutorów
Słowienia
BOSI20160527001
sprzętu elektrycznego i świateł LED oraz oferuje umowę o usługi dystrybucji.
Rosyjska firma z regionu Lipieck aktywna w dziedzinie maszyn do obróbki metalu, w tym szlifierek
M/VI/2016 cylindrycznych, szlifierek, szlifierek wewnętrznych i urządzeń magnetycznych poszukuje partnerów do
Rosja
BORU20160614001
współpracy w ramach umów komercyjnych lub dystrybucyjnych.
Holenderski importer i hurtowy dostawca wysokiej jakości grzejników tarasowych, kominków, grilli i
systemów chłodzących sprzedaje produkty pod własnymi markami i pod prywatną nazwą. Firma rozwija
M/VI/2016 Holandia
BONL20160414002
swoje własne wzory dostarczone przez producentów na całym świecie. Aby rozszerzyć sieć firma poszukuje
partnerów zainteresowanych współpracą w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Holenderska firma, która projektuje, produkuje, sprzedaje, instaluje systemy czyszczące dla przemysłu
spożywczego oferuje umowy komercyjne i dystrybucyjne z partnerami w celu reprezentowania swoich
M/VI/2016 Holandia
BONL20160531001
produktów i usług w Niemczech i Belgii. Asortyment obejmuje podkładki, urządzenia suszące, myjki
pojemników, wzmacniacze ciepłej wody użytkowej i urządzenia czyszczące wysokiego ciśnienia.
Rumuński firma zajmująca się hurtową sprzedażą i konserwacją narzędzi do obróbki drewna i tworzyw
sztucznych, poszukuje partnerów zagranicznych. Poszukiwane formy współpracy to umowy o świadczenie
M/VI/2016 Rumunia
BORO20151001006
usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa handlowego. Firma poszukuje pośredników handlowych z rynku
światowym, zwłaszcza z Bułgarii, Węgier, Mołdawii, Serbii, Słowacji i Turcji
Globalny producent metali drobnych i specjalistycznych wyrobów chemicznych, które są wykorzystywane w
zaawansowanych zastosowaniach w przemyśle elektronicznym, szklanym, fotowoltaicznym,
M/VI/2016 Wielka
farmaceutycznym, komponentów motoryzacyjnych, metalurgicznym i wielu innych gałęziach przemysłu
BOUK20160428002
Brytania
poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych posiadających umiejętności i doskonałe relacje w sektorze
metali drobnych w Europie i poza nią.
Rosyjska spółka, która produkuje elektrochemiczny sprzęt hi-tech oferuje szeroką gamę maszyn
M/VI/2016 Rosja
BORU20160404006
uniwersalnych i specjalnych do obróbki części precyzyjnych i usuwania zadziorów, które mogą być
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M/VI/2016 BOBG20151203001

Bułgaria

16.

M/VI/2016 BOIT20160405002

Włochy

17.

M/VI/2016 BOCZ20160616002

Czechy

18.

M/VI/2016 BOIT20151209001

Włochy

19.

M/VI/2016 BRUK20160426001

Wielka
Brytania

wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. Poszukiwani są dealerzy takiego sprzętu za granicą w
celu zawarcia umowy na usługi dystrybucyjne.
Włoska firma produkująca i projektująca narzędzia do cięcia metali poszukuje międzynarodowych
dystrybutorów i klientów w ramach umów podwykonawczych. Firma produkuje krany, nakrętki i wiertła o
różnych wymiarach, które są używane jako komponenty maszyn i mebli.
Czeska firma produkuje konstrukcje metalowe i elementy stalowe na podstawie dostarczonej przez
klientów dokumentacji. W gamie produktów firmy są meble szkolne i prefabrykowane szatnie. Firma
chciałaby nawiązać współpracę z dystrybutorami na podstawie umowy o świadczeniu usług dystrybucji lub
umowy pośrednictwa handlowego.
Włoska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją wyposażenia i osprzętu do maszyn do robót
ziemnych, rozbiórki, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych, poszukuje dystrybutora.
Przedsiębiorstwo produkuje pojemniki, szybkozłącza, wysięgniki, kabiny, stabilizatory wiertnicze z
łopatkami oraz systemy czyszczące do paneli słonecznych przeznaczone do użytku w pojazdach ciężarowych
i maszynach ciężkich.
Brytyjski agent specjalizujący się w sektorze produkcji budowlanej poszukuje europejskich wytwórców
wyrobów budowlanych ze stali lub aluminium i oferuje im reprezentację w Wielkiej Brytanii.
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