OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/II/2016
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej z różnych branż.
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

1.

R/II/2016BRCZ20160212001

Lokalizacja
firmy

Opis współpracy

Czechy

Czeska firma z prawie 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwoju i produkcji narzędzi do obróbki
metalu poszukuje dostawców okrągłych prętów. Firma poszukuje partnera z sektora metalurgicznego w celu
zawarcia umowy produkcji.

2.

R/II/2016BRFI20160219001

Finlandia

Fiński producent materiałów i wzorzystych tekstyliów poszukuje nowych podwykonawców z Estonii,
Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec do druku na tkaninach. Zamówienia od 20 do 300 metrów.

3.

R/II/2016BRFR20160128002

Francja

4.

R/II/2016BRFR20160128001

Francja

5.

R/II/2016BRSE20160211002

Szwecja

6.

R/II/2016BRSE20160225001

Szwecja

7.

R/II/2016BRSE20160211001

Szwecja

8.

R/II/2016BRSE20160219001

Szwecja

Francuskie biuro zaopatrzeniowe poszukuje nowych, wiarygodnych podwykonawców blatów stołowych i
kuchennych z Polski, Rumunii, Węgier, Słowenii, Czech i Słowacji. Firma oferuje umowy produkcyjne i
podwykonawstwa w imieniu francuskich klientów.
Francuska firma poszukuje podwykonawców fornirowanych listew MDF. Firma oferuje polskim
podwykonawcom znalezienie partnera i podpisanie umowy podwykonawstwa lub produkcyjnej we Francji,
firma może działać potem również jako agent polskiej firmy.
Szwedzka firma zajmująca się sprzedażą ekologicznego jedzenia szuka producentów ekologicznych
batonów. Firma chciałaby nawiązać współpracę z producentem, który jest w stanie wyprodukować przekąski
w 100% z produktów ekologicznych i jest w stanie produkować duże ilości.
Szwedzka firma wynalazła składane oparcie i chciałaby rozpocząć produkcję w Europie. Firma szuka
producenta, który jest w stanie dostarczyć materiałową część produktu składającą się z poliestru 600D i
nylonu zszytych razem z zachowaniem podanych wymiarów.
Innowacyjna firma ze Szwecji specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży systemu do
uzdatniania wody, który jest energooszczędny i przyjazny środowisku. Firma szuka producenta stalowych
szafek pokrytych galwanizowana powłoką. Poszukiwany partner powinien być w stanie wyprodukować
szafki średniej i wysokiej jakości w dużych ilościach.
Mała szwedzka firma stworzyła łatwy w obsłudze uchwyt na karty np. na karnety turystyczne. Firma
poszukuje wiarygodnego producenta z Turcji, krajów bałtyckich i kilku innych krajów europejskich.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kanadyjska firma z sektora automatyki, która specjalizuje się w rozwoju zautomatyzowanych rozwiązań dla
firm w celu zwiększenia produkcji, zysków i konkurencyjności, jest zainteresowana znalezieniem
R/II/2016przemysłowych zautomatyzowanych integratorów obsługujących papier, chusteczki i gumowe konwertery w
Kanada
BRCA20160205001
południowej części Stanów Zjednoczonych, Meksyku i krajach europejskich w celu przejęcia, joint venture,
umowy finansowej.
Belgijski pośrednik szuka producentów towarów, maszyn, produktów farmaceutycznych i przemysłowych i
R/II/2016Belgia
chce zawrzeć umowę agencyjną lub usługową. Firma chce sprzedawać tego typu produkty w Afryce.
BRBE20151215001
Brytyjski producent z ugruntowaną pozycją w Wielkiej Brytanii zarówno w przemyśle budowlanym
(szczególnie panele z włóknem szklanym i zewnętrzne przeszklone ramy drzwiowe) i w przemyśle
R/II/2016Wielka
motoryzacyjnym poszukuje partnerów z Europy handlujących detalicznie produktami odpowiednimi do
BRUK20160205002
Brytania
turystyki kempingowej i przemysłu rozrywkowego lub budowlanego, którzy poszukują możliwości
dystrybucji lub joint venture na rynku brytyjskim.
Belgijska firma będąca liderem w produkcji i dystrybucji komponentów posiłków mięsnych. Firma
poszukuje nowych producentów mięsa, owoców, warzyw, przypraw, sosów. Dla nieżywnościowych
R/II/2016Belgia
produktów, firma poszukuje produktów pakowanych i patyczków/szpikulców. Firma jest zainteresowana
BRBE20160120001
podpisaniem umowy produkcyjnej z potencjalnymi partnerami.
Rosyjska firma, hurtownik części samochodowych poszukuje dostawców nowych, oryginalnych i
R/II/2016nieoryginalnych części do samochodów i przyczep, ciągników i maszyn budowlanych, jachtów i in. w celu
Rosja
BRRU20160126002
zawarcia umowy dystrybucyjnej.
Brytyjska firma handlująca unikatowymi, multifunkcjonalnymi modułowymi systemami bagażowymi dla
R/II/2016Wielka
nart, snowboardów, butów narciarskich i powiązanego wyposażenia poszukuje producentów toreb
BRUK20151125002
Brytania
podróżnych w Europie.
Francuska firma specjalizująca się w przepakowywaniu, komercjalizacji i dystrybucji wycofanych
produktów (końcówek produkcyjnych) poszukuje nowych dostawców głównie odzieży, bielizny
R/II/2016Francja
pościelowej, produktów sprzętu domowego. Firma chciałaby nawiązać współpracę biznesową, w której
BRFR20160210001
będzie pełnić rolę kupca, dystrybutora lub agenta handlowego. Firma oferuje kompleksowe magazyny.
Słoweńska firma, lider w branży odzieży ochronnej i rozwiązań przeciwpożarowych, aktywny na rynku
R/II/2016słoweński, austriackim i niemieckim poszukuje firmy do uzupełnienia istniejącej oferty i oferuje usługi
Słowienia
BRSI20160215001
dystrybucyjne.
Rodzinna czeska firma produkująca formowane płyty z drewna poszukuje nowych dostawców półproduktów
- cienkich fornirów obrzeży, materiałów łączonych na zakładkę (FJ) i 4-stronicowych płyt sosnowych - dla
R/II/2016Czechy
dalszych procesów produkcyjnych w przemyśle drzewnym. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa
BRCZ20160210001
produkcyjna lub podwykonawstwo.
Francuska firma odzieżowa specjalizująca się w akcesoriach takich jak krawaty, muszki, kamizelki,
podkoszulki i żakiety poszukuje tkaczy będących w stanie zaopatrzyć firmę w wysokiej jakości naturalne i
R/II/2016Francja
sztuczne tkaniny do produkcji krawatów. Tkaniny muszą mieć dostosowaną grubość do produkcji krawatów.
BRFR20151203002
Firma jest zainteresowana umową produkcyjną.
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19.

R/II/2016BRFR20160201001

Francja

20.

R/II/2016BRNL20160204001

Holandia

21.

BRRU20160131002

Rosja

22.

R/II/2016BRSE20151230001

Szwecja

23.

R/II/2016BRFR20160219001

Francja

24.

R/II/2016BRRU20160126003

Rosja

25.

R/II/2016BRSE20160122001

Szwecja

26.

R/II/2016BRUK20160202001

Wielka
Brytania

27.

R/II/2016BRHU20160125001

Węgry

Francuskie MŚP specjalizujące się w tworzeniu i dystrybucji produkowanych na zamówienie pakietów
powitalnych dla hoteli i przemysłu turystycznego, w szczególności w obrębie rynku niszowego dla dzieci i
rodzin. Firma poszukuje producenta, który może produkować jednorazowe kapcie dla dzieci i który może
również wydrukować/wyhaftować dedykowaną, powitalną wiadomość na przedmiotach. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna.
Holenderskie MŚP będące dystrybutorem ręcznie robionych ekologicznych trumien (kaset) poszukuje
rzemieślników z Europy Wschodniej (w szczególności, ale nie tylko z Polski), którzy są w stanie pomóc
firmie oplatać naturalnymi materiałami koszyki. Naturalnym używanym materiałem są głównie gałęzie z
wierzby. Holenderska firma poszukuje doświadczonych rzemieślników do umowy produkcyjnej.
Rosyjska firma ze Smoleńska, specjalizująca się w sprzedaży materiałów i sprzętu dentystycznego
poszukuje dostawców wyposażenia dentystycznego i rentgenowskiego w celu zawarcia umowy
dystrybucyjnej. Firma jest również gotowa rozważyć oferty od potencjalnych dostawców instrumentów
endodontycznych, uzupełniaczy i innych wykorzystywanych materiałów.
Szwedzkie MŚP poszukuje partnerów do produkcji swoich produktów w Europie. Produktem środki suszące
w małym worku z włókniny składającym się z 3 różnych substancji chemicznych.
Firma posiada produkcję w Chinach, ale chciałaby skrócić czas realizacji poprzez utworzenie produkcji
bliżej rynku w Europie, a także zwiększenie jej możliwości produkcyjnych. Partner produkcyjny musi być w
stanie produkować 600.000 worków z włókniny miesięcznie i być zainteresowany porozumieniem
produkcyjnym.
Francuska firma specjalizująca się w wysokiej jakości meblach z drewna dla dzieci, poszukuje partnera
długoterminowego będącego w stanie wyprodukować dobrej jakości pudła kartonowe w różnych rozmiarach
oraz zapewnić niestandardowe formowanie pianką opakowaniową ze spienionego polistyrenu w celu
ochrony produktu podczas przechowywania i transportu. Firma zainteresowana jest umową produkcyjną z
producentami pudełek kartonowych z siedzibą w Europie.
Rosyjska firma z Perm, specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu medycznego (do fizjoterapii, rehabilitacji,
terapii zajęciowej) prosi o dane kontaktowe producentów sprzętu medycznego w Europie w celu zawarcia
umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.
Szwedzka firma opracowała innowacyjny produkt silikonowy stosowany w gospodarstwach domowych,
który może być używany jako dodatek do dowolnych misek podczas ubijania lub mieszania potrawy.
Produkt pomaga uniknąć rozchlapania zawartości miski. Firma poszukuje wiarygodnego partnera
produkcyjnego w Europie do budowania długoterminowego partnerstwa biznesowego.
Brytyjska firma zajmująca się importem hurtowym i dystrybucją żywności i napojów poszukuje europejskich
producentów wegańskich kulek energii poszukujących przedstawiciela lub dystrybutora w Wielkiej Brytanii.
Produkt musi być wolny od sztucznych dodatków oraz cukru przemysłowego. Firma poszukuje handlowych
umów agencyjnych i umów dystrybucyjnych z europejskimi producentami zdrowej żywności.
Węgierska firma obecna w produkcji i instalacji oświetleniowej poszukuje europejskich dostawców dla
głównego wykonawcy - partnerstwa na rzecz podwykonawców prac projektowych instalacji oświetleniowej.
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28.

R/II/2016BRRU20160127001

Rosja

29.

R/II/2016BRFR20151203001

Francja

30.

R/II/2016BRRU20151206001

Rosja

31.

R/II/2016BRSE20151230002

Szwecja

32.

R/II/2016BRUK20160204001

Wielka
Brytania

Rosyjska firma z Perm jest producentem półfabrykatów tablic rejestracyjnych pojazdów i jest
zainteresowana zakupem używanych linii fabrycznych na przetwarzanie tablic rejestracyjnych pojazdu,
najlepiej z Niemiec i Polski w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Mały francuski warsztat odzieżowy specjalizujący się w akcesoriach mody, takich jak krawaty, muszki,
fantazyjne kamizelki i kurtki poszukuje producentów lub dostawców łączników metalowych, klamr lub
przycisków do porozumienia produkcyjnego.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży zewnętrznej, takiej jak kurtki, płaszcze i bielizna taka
jak majtki damskie i męskie, skarpety poszukuje firm, które mogą dostarczyć materiały (podłoże z płótna,
poliester, guziki, zamki błyskawiczne, etc.) dla rosyjskiej firmy w ramach porozumienia produkcyjnego.
Szwedzkie MŚP aktywne w środkach suszących poszukuje partnera do produkcji tkanych lub haftowanych
etykiet / znaczników w Europie.
Firma posiada produkcję w Chinach, ale chciałby skrócić czas realizacji poprzez utworzenie produkcji bliżej
Szwecji, a także zwiększenie swoich możliwości produkcyjnych. Partner produkcyjny musi być w stanie
produkować 600.000 etykiet miesięcznie.
Brytyjska firma opracowała innowacyjną tacę do żywności oraz kubki wykonane z bambusa, słomy pszennej
lub trzciny cukrowej, które gotują jedzenie szybciej niż konwencjonalne tace (oraz przy wyższych
temperaturach). Firma poszukuje dostawcy / producenta pistoletu natryskowego i linii produkcyjnych, które
mogą być używane w celu stosowania kluczowych materiałów. Firma poszukuje możliwości współpracy w
oparciu o umowę produkcyjną z europejską firmą, która może pomóc w zdefiniowaniu najbardziej
odpowiedniego sprzętu.
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