OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/III/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

Lokalizacja
firmy

1.

R/III/2016 BRNL20160301001

Holandia

2.

R/III/2016 BRSE20160329002

Szwecja

3.

R/III/2016 BRDE20160301001

Niemcy

4.

R/III/2016 BRFR20160307001

Francja

5.

R/III/2016 BRSE20160303001

Szwecja

6.

R/III/2016 BRUK20160229001

Wielka
Brytania

7.

R/III/2016 BRSE20160202001

Szwecja

8.

R/III/2016 BRBE20160222001

Belgia

Opis współpracy
Holenderska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji modnych toreb i akcesoriów dla mężczyzn
zamierza rozszerzyć ofertę produktów, dlatego poszukuje producentów toreb skórzanych i płóciennych w
celu zawarcia umowy produkcyjnej.
Szwedzka marka oferująca najwyższej jakości odzież męską, poszukuje producenta wysokiej jakości
jeansów. Firma oferuje długoterminową współpracę, wielkość zamówień będzie zwiększać się z czasem.
Niemiecka firma posiadająca sklep internetowy z wysokiej jakości odzieżą sportową do jazdy konnej szuka
zakładu krawieckiego. Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcji na nieduże ilości spodni i innych
akcesoriów do jazdy konnej.
Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży najwyższej jakości odzieży dla dzieci w
wieku od 3 miesięcy do 10 lat poszukuje podwykonawców. Firma poszukuje nowych zakładów
krawieckich/fabryk, które produkowałyby odzież dziecięcą według projektów francuskiej firmy.
Szwedzka hurtownia sprzętów kuchennych posiadająca krajową sieć dystrybucyjną, poszukuje wałków do
ciasta wykonanych z drewna brzozowego lub bukowego. Wałki powinny być dostępne w dwóch wersjach:
gładkiej jak i ze wzorem w różnych rozmiarach. Firma chciałaby zawrzeć umowę dystrybucji z producentem
wałków do ciasta.
Firma brytyjska zajmująca się sprzedażą własnej produkcji w 100% naturalnego kosmetyku do mycia ciała
poszukuje nowych producentów w Europie Środkowej, którzy będą w stanie produkować na dużą skalę.
Szwedzka firma zajmująca się handlem i sprzedażą standardowych i spersonalizowanych produktów
skórzanych poszukuje dostawcy (umowa dystrybucyjna lub agencyjna). Produkty powinny być wytwarzane
z prawdziwej skóry i są to: portfele, pokrowce na tablet, pokrowce na mapy w różnych rozmiarach oraz
aktówki. Firma sprzedaje głównie na rynku skandynawskim, a w szczególności szwedzkim.
Belgijska firma zajmująca się rozwijaniem i promowaniem nowego produktu – akcesoriów do golfa. Firma
szuka partnera, który będzie w stanie produkować nowy rodzaj toreb do golfa.
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Turecki producent szerokiej gamy drzwi wewnętrznych i zewnętrznych poszukuje producenta surowców.
Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcji.
Brytyjski dystrybutor B2B niszowych inteligentnych systemów energetycznych i automatyki domowej
poszukuje możliwości poszerzenia swojego portfolio poprzez współpracę z partnerami, którzy dostarczaliby
R/III/2016 Wielka
zarówno oprogramowanie jak i sprzęt do inteligentnych systemów energetycznych i automatyki domowej –
BRUK20160226002
Brytania
współpraca na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub joint venture.
Firma z północno-wschodniej części Anglii specjalizująca się w rozwijaniu ultra nisko kosztowej
fotowoltaicznej technologii wykorzystującej słońce, poszukuje partnerstwa z producentem folii barierowej.
R/III/2016 Wielka
Firma poszukuje dostawców cienkiej, transparentnej folii barierowej wykorzystywanej ww. technologii.
BRUK20160219003
Brytania
Proponowany rodzaj współpracy to umowa usługowa.
Francuska firma z sektora wyposażenia wnętrz poszukuje europejskiego dostawcy i/lub producenta
R/III/2016 natrysków i akcesoriów w celu poszerzenia swojej linii produkcyjnej i dystrybuowania tych produktów we
Francja
BRFR20160222001
Francji, w ramach umowy dystrybucyjnej.
Turecka firma przemysłowa współpracuje z dystrybutorami światowych marek odzieżowych. Firma w
ramach prowadzonych badań stworzyła nowy produkt odzieżowy z funkcją fluorescencyjną. Firma jest
R/III/2016 Turcja
zainteresowana podpisaniem umowy produkcyjnej z dostawcami barwnika fluorescencyjnego mającego
BRTR20151203001
zastosowanie w farbowaniu przędzy.
Holenderska firma posiada ugruntowaną pozycją na rynku krajowym w sektorze wysokojakościowych
produktów spożywczych. Firma jest zainteresowana kontaktami z potencjalnymi partnerami, którzy
R/III/2016 produkują wysokiej jakości produkty delikatesowe, głównie bezglutenowe, syropy kawowe, herbatniki
Holandia
BRNL20160304001
(cantucinni), słodkie i słone produkty pasujące do ich portfolio. Firma holenderska jest skłonna negocjować
różne rodzaje współpracy w ramach umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej.
Bułgarska firma z północno-zachodniej części kraju, specjalizuje się w imporcie, dystrybucji i handlu
R/III/2016 meblami i akcesoriami łazienkowymi. Firma zapewnia własny transport, oferuje umowę agencyjną i/lub
Bułgaria
BRBG20160224001
dystrybucyjną dla firm z Europy i spoza.
Rumuńska firma specjalizuje się w naprawianiu i serwisie wind i instalacji elektrycznych. Firma poszukuje
R/III/2016 Rumunia
producentów pojedynczych części do wind w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
BRRO20160208001
Turecka firma przemysłowa współpracuje z dystrybutorami światowych marek odzieżowych. Firma
R/III/2016 stworzyła nowy produkt odzieżowy z funkcją szybkoschnącą. Firma jest zainteresowana podpisaniem
Turcja
BRTR20151126002
umowy produkcyjnej z producentami szybkoschnących produktów chemicznych przeznaczonych do tkanin.
Francuskie MŚP działające w sektorze wartości dodanej dla przemysłu maszynowego, lotniczego lub
nuklearnego jest zainteresowane otworzeniem swojej działalności zagranicą poprzez przejęcie lub inwestycję
R/III/2016 Francja
w mechaniczny przemysł wysoko precyzyjny w celu zdobycia masy krytycznej dla zamówień publicznych
BRFR20160324001
na rynkach takich jak nuklearny, energetyczny, zbrojeniowy, lotniczy.
Brytyjska firma opracowała innowacyjny detektor nocnego alarmu dźwiękowego. Urządzenie aktywuje
R/III/2016 Wielka
system przywołania opieki pielęgniarskiej po wykryciu alarmów sprzętu medycznego. Jest to szczególnie
BRUK20160223001
Brytania
istotne kiedy duża część łóżek w szpitalu znajduje się w pokojach jednoosobowych. Detektor może
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R/III/2016 BRTR20151218003

Turcja

20.

R/III/2016 BRFR20160302001

Francja

21.

R/III/2016 BRTR20160209001

Turcja

22.

R/III/2016 BRRO20160328001

Rumunia

23.

R/III/2016 BRUK20160128002

Irlandia

24.

R/III/2016 BRUK20160216001

Wielka
Brytania

25.

R/III/2016 BRNL20160318001

Holandia

26.

R/III/2016 BRUK20160324001

Wielka
Brytania

selektywnie współpracować ze wszystkimi nowymi oraz obecnie istniejącymi technologiami w zakresie
opieki medycznej. Firma poszukuje niezawodnego, z ugruntowaną pozycją, producenta dla tego wyrobu, w
celu uruchomienia produkcji w Europie i na świecie.
Francuska firma poszukuje nowych dostawców w Europie, będących w stanie produkować rocznie od 30 do
70 mln szt. opakowań plastikowych z aluminiowymi pokrywami. Firma specjalizuje się w imporcie
opakowań spożywczych oraz dystrybucji - do francuskich rolników i mleczarni - plastikowych opakowań
jogurtowych Sprzedaje również plastikowe opakowania do śmietany i sera. Oferuje współpracę w ramach
umowy produkcyjnej.
Turecki dystrybutor systemów kontroli biologii molekularnej, zlokalizowany w mieście Izmir, oferuje
klientom szeroką gamę produktów skoncentrowanych na biologii molekularnej oraz w obszarze genetyki.
Firma poszukuje producentów systemów, zarówno kontroli jak i analityki do stosowania w biologii
molekularnej i genetyce. Oferuje usługę w charakterze dystrybutora tych produktów.
Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów stomatologicznych i medycznych, narzędzi i
sprzętu stomatologicznego do gabinetów medycznych, prywatnych klinik, szpitali, aptek i ośrodków zdrowia
w całym kraju rozszerza swoją ofertę produktów i poszukuje producentów z Europy, zainteresowanych
rynkiem rumuńskim. Firma jest gotowa do pracy na podstawie umowy dystrybucyjnej.
Firma z Irlandii Północnej działająca w dziedzinie marketingu i sprzedaży poszukuje długoterminowego
partnerstwa z producentami wysokiej jakości produktów spożywczych skierowanych do sektora usług
delikatesy/żywność, którzy są zainteresowani sprzedażą eksportową w Irlandii i / lub Wielkiej Brytanii za
pośrednictwem umów agencyjnych. Działalność firmy w zakresie sprzedaży może być realizowana również
jako usługi wsparcia badań rynkowych i marketingowych.
Brytyjska firma technologiczna jest producentem prototypów rozwiązań sprzętu komputerowego
zaprojektowanego dla Energy Demand Response, monitorowania i kontroli (zużycia energii elektrycznej,
częstotliwości i zmienności). Firma została wyróżniona grantem dla prototypowania produktu i
przetestowania go z agregatorami reagowania na zapotrzebowanie w Wielkiej Brytanii. Obecnie firma
poszukuje partnera przemysłowego lub akademickiego z wiedzą i doświadczeniem w sektorze inteligentnej
energetyki w celu dalszego testowania swoich produktów na podstawie umowy o świadczenie usług.
Holenderskie MSP zajmuje się uprawą owoców takich jak dynia ozdobna oraz tworzeniem kompozycji
kwiatowych w kwiaciarniach, centrach ogrodniczych i innych placówkach, które są związane z
projektowaniem wnętrz domów, biur, budynków użyteczności publicznej itp. Firma poszukuje klejów
termicznych, które mogą być doprowadzone do stanu cieczy a następnie zastosowane. Kleje te są znane
także jako kleje EVA. Firma poszukuje partnera z technicznym know-how i zdolnościami produkcyjnymi w
celu zawarcia umowy produkcyjnej.
Nowa brytyjska firma odzieżowa wprowadziła elegancką, składająca się z 12 elementów kolekcję ubrań dla
wysokich kobiet. Poszukiwani są partnerzy zdolni dostosować swoją produkcję do wyższych fasonów i
oferujący wysokiej jakości odzież w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
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27.

R/III/2016 BRUK20160218001

Wielka
Brytania

28.

R/III/2016 BRUK20160229002

Wielka
Brytania

29.

R/III/2016 BRNL20160321001

Holandia

30.

R/III/2016 BRTR20151123001

Turcja

31.

R/III/2016 BRES20160216001

Hiszpania

32.

R/III/2016 BRBE20160316001

Belgia

33.

R/III/2016 BRUK20151102002

Wielka
Brytania

34.

R/III/2016 BRUK20160322001

Wielka
Brytania

35.

R/III/2016 BRCL20160118001

Chile

Brytyjski portal internetowy poświęcony klinicznym badaniom genetycznym poszukuje kontaktu z
laboratoriami badawczymi w całej Europie. Portal jest już wiodącym Centrum Genetyki i sprawia, że obrót
testów jest szybszy dla lekarzy i pacjentów w wielu krajach. Firma z UK będzie działać jako przedstawiciel
handlowy dla laboratoriów badawczych.
Brytyjska firma działająca w zakresie doradztwa cyfrowego, która współpracuje z dużymi klientami
poszukuje innowacyjnych dostawców technologii cyfrowych aby włączać je do swojej oferty podczas
projektowania interaktywnych stojaków sprzedażowych, komunikacji korporacyjnej, wirtualnej oraz
rozszerzonej rzeczywistości, filmów interaktywnych, wystaw, wydarzeń na żywo. Brytyjski klient będzie
promować technologię wśród swoich klientów z zamiarem dystrybucji produktów na rynku brytyjskim.
Holenderska firma jest aktywna na rynku od ponad 70 lat w sektorze wysokiej jakości produktów
spożywczych. Firma jest zainteresowana kontaktami z producentami, którzy wytwarzają wysokiej jakości
produkty, które są nowe i nie są powszechnie dostępne w sieci sprzedaży detalicznej. Holenderska firma jest
skłonna negocjować różne rodzaje umów dystrybucyjnych.
Turecka firma projektant mody w mieście Izmir opracowała odzież dla jednego z najlepszych na świecie
detalistów odzieżowych. Firma poszukuje dostawców fluorescencyjnej odblaskowej przędzy do
porozumienia produkcyjnego w celu wykorzystania jej jako surowca odblaskowego w ubraniu.
Hiszpański producent i dystrybutor zdrowych produktów spożywczych poszukuje importerów awokado i
dystrybutorów z krajów takich jak Republika Dominikany i innych amerykańskich krajów, którzy mogą
dostarczyć je na zasadzie podwykonawstwa, w celu zaspokojenia potrzeb surowcowych.
Firma poszukuje drugiego gatunku awokado Hass do użytku przemysłowego, dobrej jakości miazgi i
wysokiej zawartości tłuszczu.
Belgijska firma zamierza rozpocząć działalność dystrybucyjną lub agencji sprzedaży dla linii (najlepiej)
produktów przemysłowych w krajach Beneluksu i ewentualnie Francji. W zależności od rodzaju produktu i
potencjału produktów inne kraje mogą być również brane pod uwagę.
Brytyjska firma naukowa z siedzibą w północno-wschodniej Anglii działa we współpracy z innymi firmami
z branży opieki zdrowotnej i instytucjami akademickimi, na zasadzie świadczenia usług badawczorozwojowych dla naturalnych produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry. Firma poszukuje
europejskiego partnera, który posiada zdolność do produkcji wysokiej jakości, naturalnych produktów do
pielęgnacji skóry na rynku światowym. Firma oferuje umowę produkcyjną.
Ugruntowana brytyjska firma zajmująca się projektowaniem odzieży dla dzieci poszukuje producentów
wysokiej jakości jedwabiu i koronki w ramach umowy produkcyjnej.
Chilijska firma specjalizująca się w sektorze urządzeń automatycznych poszukuje europejskich producentów
automatów (na przykład sprzedaż gum, zabawek, a także gotowych posiłków), by zaproponować swoje
usługi dystrybucji na rynek chilijski i Ameryki Południowej.
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