OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/IV/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/IV/2016BRRO20160330001

Rumunia

2.

R/IV/2016BRFR20160318001

Francja

3.

R/IV/2016BRES20160322001

Hiszpania

4.

R/IV/2016BRLT20160407009

Litwa

5.

R/IV/2016BRUK20160408001

Wielka
Brytania

6.

R/IV/2016BRUK20160321001

Wielka
Brytania

7.

R/IV/2016BRLT20160407004

Litwa

Opis współpracy
Rumuńskie MŚP specjalizujące się w produktach weterynaryjnych poszukuje zagranicznych dostawców
karmy dla zwierząt, leków weterynaryjnych dla psów, kotów, rybek itp. oraz innych akcesoriów z Hiszpanii,
Austrii, Włoch, Danii i Polski.
Francuska firma specjalizująca się w maszynach przemysłowych dla przemysłu drzewnego poszukuje
europejskiego, kanadyjskiego lub norweskiego producenta wciągarek lub łuparek drewna opałowego w celu
zaprezentowania ich na rynku francuskim.
Hiszpańskie MŚP oferuje swoim klientom ekonomiczne, organiczne, tensoaktywne pakiety dodatków, które
pozwalają stworzyć stabilne emulgowane paliwa i biopaliwa z zawartością do 30% wody. Firma planuje
rozszerzyć swój biznes i poza emulgatorami oferować maszyny miksujące pozwalające klientowi uzyskać
końcowe emulsje. Poszukiwany rodzaj współpracy to joint venture dla procesu produkcyjnego i przejęcia
sprzętu; rozważany rodzaj współpracy to również możliwość wzajemnej produkcji.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji kominów i metalowych komponentów poszukuje dostawców
pustaków wentylacyjnych. Pustaki wentylacyjne mogłyby być używane w budowaniu tuneli wentylacyjnych.
Ich zadaniem byłoby dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz budynku i usuwanie zanieczyszczonego
powietrza.
Brytyjska firma jest jednym z europejskich liderów w projektowaniu i produkcji siedlisk dla dzikiej
przyrody, karmników i innych produktów naturalnych. Firma chciałaby używać biologicznych tworzyw
sztucznych zamiast drewna do produkcji i szuka partnerów by zawrzeć umowę dostawy/produkcji.
Brytyjska firma projektowa, która rozwinęła innowacyjny produkt używany w branży rekreacyjnej,
medycznej i sportowej szuka partnera w Europie. Partner miałby za zadanie wyprodukować i/lub dostarczyć
aluminiowe regulatory klamry i pasy z anodową powłoką. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna lub usługowa.
Litewska firma specjalizująca się w produkcji elementów metalowych i kominów szuka dostawcy uszczelek
w celu zawarcia umowy produkcyjnej.
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8.

R/IV/2016BRUK20160323004

Wielka
Brytania

9.

R/IV/2016BRUK20160224003

Wielka
Brytania

10.

R/IV/2016BRSE20160421002

Szwecja

11.

R/IV/2016BRRO20160225001

Rumunia

12.

R/IV/2016BRIT20160216001

Włochy

13.

R/IV/2016BRDK20160405001

Dania

14.

R/IV/2016BRUK20160410001

Wielka
Brytania

15.

R/IV/2016BRUK20160420003

Wielka
Brytania

Brytyjska firma poszukuje producentów kółek z niskim obciążeniem do krzeseł i wózków, a także systemów
modułowych i oświetlenia liniowego. Produkty będą sprzedawane jako marka własna pod nazwą brytyjskiej
firmy. Najlepiej jeśli partner będzie zlokalizowany w Europie ze względu na łatwość przewozu do magazynu
w Wielkiej Brytanii. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Brytyjska firma pracuje jako agent dla producentów wyrobów do aranżacji i wykańczania wnętrz, produktów
do majsterkowania. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wprowadzaniu małych, średnich i
dużych producentów na globalny rynek. Brytyjska firma oferuje swoje usługi jako agent dla producentów ze
wspomnianych powyżej sektorów.
Szwedzka firma produkująca elastyczne i innowacyjne wózki, które mogą być stosowane dla dzieci od 9 kg
do 22 kg. Szwedzka firma poszukuje producenta lub podwykonawcy teleskopowych mechanizmów i / lub
kierownicy dla wózków.
Rumuńska firma, z siedzibą w północno-wschodniej Rumunii, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji
produktów promocyjnych, oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji w całej Rumunii, a także joint
venture z zagranicznymi firmami pragnącymi oferować takie produkty.
Mała firma z siedzibą w Rzymie poszukuje producentów (MŚP) dla swoich okularów z bambusa, które mają
następujące cechy: ramki wykonane z bambusa ze wstawkami tkaniny (które mogą być ostatecznie
dostarczone przez włoskiego producenta), zawiasy flex, podwójne zginanie w ramce.
Mała duńska firma poszukuje dystrybutorów, którzy są w stanie dostarczać produkty ekologiczne dla dzieci,
które mogą być wystawione na sprzedaż w ich sklepie internetowym. Firma poszukuje produktów, których
dzieci potrzebują w swoich pierwszych latach, takich jak wózki, foteliki samochodowe, zabawki, łóżeczka,
przenośne łóżeczka i elektroniczne nianie.
Wielokrotnie nagradzana firma brytyjska z siedzibą na południowym wschodzie działająca w dziedzinie
projektowania i produkcji artykułów galanterii ogrodowej z mocnymi kanałami dystrybucji chciałaby działać
jako dystrybutor dla unikalnych produktów stanowiących wyposażenie ogrodów.
Brytyjski dystrybutor chciałby zakupić produkty przeznaczone dla domu i branży prezentowej. Firma
posiada 700 dobrze rozwiniętych miejsc firmowych, począwszy od detalistów aż do dużych sieci 240
sklepów. Firma bierze udział w 3 głównych brytyjskich targach i posiada 7 agentów sprzedażowych na
terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Firma oferuje usługi dystrybucji.
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