OFERTY KOOPERACYJNE - RÓŻNE/VI/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.
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Lokalizacja
firmy

Opis współpracy

Wiodący duński producent rozwiązań automatyki kontroli poszukuje producentów elektrycznych obwodów
w Polsce i na Litwie jako alternatywne lub zapasowe źródło do jego obecnego dostawcy. Zakres dostawy
Dania
zawiera kable sterownicze i kable zasilania, szafy przyłączeniowe i szereg innych akcesoriów elektrycznych.
Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę produkcyjną.
Szwedzki projektant ubrań poszukuje producentów dziecięcych kolekcji ubrań w krajach bałtyckich i w
R/VI/2016Polsce oferując umowę o podwykonawstwo. Szczególnie poszukiwani są dostawcy będący w stanie
Szwecja
BRSE20160519001
przerobić małe ilości i są zainteresowani współpracą w oparciu o produkcję.
Holenderska firma działająca w branży telewizyjnej i rozrywkowej rozpoczęła nową działalność w sektorze
dekoracji wnętrz. Firma chce oferować linie takich produktów jak dywany, poduszki i poszewki. Firma
R/VI/2016Holandia
BRNL20160510002
poszukuje producentów tkanin, wytwarzających organiczną bawełnę w Turcji, Polsce i Portugalii.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Holenderska znana na rynku krajowym marka odzieżowa kładzie nacisk na wzór oraz jakość produkowanych
dla kobiet ze średniego i wysokiego segmentu ubrań. Marka używa w swojej kolekcji dużo skóry. Firma
R/VI/2016zamierza stworzyć drugą linię z większą ilością produktów wykonanych ze skóry jagnięcej. Firma poszukuje
Holandia
BRNL20160602001
w tym celu producentów skóry jagnięcej z Turcji, Portugalii i z Polski oferując współpracę w oparciu o
umowę produkcyjną.
Szwedzka firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną z przedsiębiorstwami
przemysłu drzewnego w krajach bałtyckich, Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Partner byłby
R/VI/2016Szwecja
BRSE20160610001
odpowiedzialny za dostarczanie struganego na kwadratowo drewna sosnowego w 3 różnych średnicach,
które będzie używane w tokarstwie.
Szwedzki producent karoserii poszukuje dostawców podwozia i przyczep do ciężarówek. Firma poszukuje
R/VI/2016partnerów, którym mogłaby zlecić podwykonawstwo i z którymi wspólnie dostarczałaby kompletne
Szwecja
BRSE20160609001
rozwiązania.
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Irlandzka firma jest dostawcą usług i sprzętu do otwartych bibliotek używanych do samoobsługi, systemu
kontroli magazynowej, bezpieczeństwa biblioteki itp. Firma oferuje na rynku krajowym dystrybucję
Irlandia
wyposażenia biblioteki, zarówno opartego na technologii RFID oraz innej, a także poszukuje możliwości
współpracy w oparciu o franszyzę z deweloperem wyposażenia bibliotek.
Doświadczony brytyjski dystrybutor alkoholi poszukuje nowych europejskich produktów takich jak wino i
piwo w celu dystrybuowania ich na rynku brytyjskim. Firma jest akredytowana i jest w stanie sprzedawać
R/VI/2016Wielka
piwo i wino poprzez własne kanały online detaliczne lub/ i hurtowe. Ponadto firma oferuje również
BRUK20160517001
Brytania
brytyjskie wino i piwo do eksportu. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z europejskimi
gorzelniami, browarami i winiarniami.
Doświadczone hiszpańskie centrum badawcze specjalizujące się w energii, technikach komunikacyjnych i
informacyjnych oraz budownictwie poszukuje firm zagranicznych zainteresowanych reprezentowaniem ich
R/VI/2016na rynku hiszpańskim w oparciu o umowę komercyjną. Dzięki swojemu zespołowi, doświadczeniu w
Hiszpania
BRES20160509001
różnego rodzaju projektach technologicznych centrum badawcze może realizować wiele zadań
wymaganych do wprowadzenia produktów technicznych w Andaluzji i Hiszpanii.
Włoski start-up działający w sektorze zdrowotnym poszukuje do umowy produkcyjnej firm będących w
R/VI/2016stanie projektować i wytwarzać opakowania wykonane z kopolimeru etylenu i octanu winylu (tzw. EVA Włochy
BRIT20160526002
Ethylene-vinyl acetate)
Szwedzki producent próżniowych opakowań na jedzenie. Firma istnieje na rynku od 12 lat i dostarcza
produkty oraz usługi począwszy od projektowania, poprzez, wykonanie i produkcje kończąc na logistyce.
R/VI/2016Szwecja
BRSE20160531001
Firma poszukuje dostawców plastikowych toreb, które firma używałaby do pakowania/zabezpieczania
swoich gotowych produktów podczas wysyłki do klienta. Współpraca na zasadzie podwykonawstwa.
Węgierski producent wyrobów z metalu specjalizuje się w produkcji kotłów do centralnego ogrzewania i
R/VI/2016kaloryferów. Firma rozwinęła własny produkt - piec na pelet drzewny do którego firma poszukuje
Węgry
BRHU20160512001
elektronicznego panelu sterowania. Współpraca na zasadzie umowy produkcyjnej.
Rosyjski dystrybutor nowej metodologii i materiałów edukacyjnych (nie w wersji elektronicznej) szuka
R/VI/2016producentów tego typu materiałów w UE w celu dostosowania ich i sprzedaży w Rosji. Firma oferuje
Rosja
BRRU20160516001
umowę dystrybucji.
Szwedzka firma zaprojektowała innowacyjny kołnierz i smycz do tresury psów i użytku codziennego. Firma
R/VI/2016Szwecja
BRSE20160608001
szuka partnera do produkcji i długofalowej współpracy w krajach UE.
Duńska mała, ale szybko rozwijająca się firma, poszukuje partnerów do produkcji mebli w stylu nordyckim.
R/VI/2016Dania
BRDK20160610002
Firma szuka konkretnie producentów elementów takich jak: dębowe blaty i metalowe nogi.
Firma brytyjska rozwinęła oksybiodegradowalne, plastikowe ręczne urządzenie diagnostyczne, które
posiada podwójny pasek testowy z możliwością rozwiązywania problemu z błędnym/negatywnym
R/VI/2016Wielka
BRUK20160414001
Brytania
odczytem oraz posiada mechanizm przesuwny zapobiegający zanieczyszczeniu krzyżowemu. Firma
poszukuje producentów, którzy będą w stanie wyprodukować wysokiej jakości plastikowe urządzenie
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R/VI/2016BRIE20160412001

17.

R/VI/2016BRUK20160603001

Wielka
Brytania

18.

R/VI/2016BRBG20160407001

Bułgaria

19.

R/VI/2016BRPT20160602001

Portugalia

20.

R/VI/2016BRTR20160627001

Turcja

21.

R/VI/2016BRUK20160304002

Wielka
Brytania

22.

R/VI/2016BRNL20160530001

Holandia

23.

R/VI/2016BRBE20160518001

Belgia

24.

R/VI/2016BRUK20160602001

Wielka
Brytania

25.

R/VI/2016BRRU20160624001

Rosja

26.

R/VI/2016BRUK20160603002

Wielka
Brytania

ręczne i którzy już produkują plastikowe urządzenia używane w takich sektorach jak: medycyna,
weterynaria, jedzenie i napoje, woda, analiza gleby.
Brytyjska agencja marketingowo-sprzedażowa szuka długoterminowej współpracy z producentami wysokiej
jakości produktów spożywczych takich jak: przyprawy, egzotyczne owoce, ziarna itp.. Którzy chcą zwiększyć
eksport do Irlandii i Wielkiej Brytanii na podstawie umowy agencyjnej. Firma oferuje również usługi z
zakresu badania rynku i marketingu.
Bułgarski producent mebli do mieszkań, biur, restauracji, kawiarni, barów, sklepów i hoteli szuka
dostawców materiałów do produkcji mebli. Firma oferuje umowę produkcyjną.
Portugalski producent i dystrybutor różnych gatunków czekolady szuka producentów innowacyjnych,
czekoladowych batonów (ekologicznych, "nie zawierających…" itp..) w Europie. Firma szuka partnerów
zainteresowanych umową produkcyjną.
Turecka firma założona w 2015r. Specjalizuje się w dystrybucji produktów z zakresu rozwiązań
przeciwpożarowych, ratowniczych, taktycznych i ruchu. Firma szuka producentów tego typu produktów i
chce zostać ich dystrybutorem na terenie Turcji, Bałkanów i Środkowym Wschodzie.
Brytyjska firma z branży IT zajmuje się dystrybucją i szuka firm produkujących oprogramowanie, które chcą
rozszerzyć sprzedaż w Europie, Afryce i Środkowym Wschodzie.
Holenderska firma poszukuje warsztatu odzieżowego, który byłby zainteresowany produkcją i / lub
podwykonawstwem produkcji odzieży z tkanin specjalistycznych nieprzenoszących przykrych zapachów.
Partner powinien być w stanie zaoferować kompletne rozwiązanie, cięcie, szycie i wytwarzanie produktów
zgodnie z podanymi instrukcjami, takimi jak wzory i szablony. Firma powinna mieć jakiś certyfikat
ekologiczny dla swoich tkanin.
Dział nauki znanego belgijskiego Uniwersytetu, który opracował materiały edukacyjne mające na celu naukę
podstaw chemii bardziej w stylu zabawy, szuka współpracy z producentem gry planszowej w ramach
porozumienia produkcyjnego. Uniwersytet poszukuje współpracy długoterminowej.
Brytyjski wiodący dostawca produktów metalowych i rentgenowskich poszukuje producentów winylowych
rękawic ochronnych. Rękawice nie mogą zawierać żadnego lateksu naturalnego i powinny być wolne od
proszku. Firma poszukuje partnera do zawarcia umów produkcyjnych.
Rosyjska piwowarska firma produkująca szeroki zakres jasnych, ciemnych, wiśniowych i innych piw
zainteresowana jest współpracą z dostawcami słodu w ramach umowy produkcyjnej.
Firma z Wielkiej Brytanii opracowała nowy rynek produktów online związanych z kontynentem afrykańskim.
Firma poszukuje umów dystrybucyjnych z nowymi markami inspirowanymi Afryką, z siedzibą w Afryce lub w
diasporze. Potencjalne i obiecujące marki w sektorze urody, mody i projektowania obiektów będą miały
okazję, aby otworzyć swój e-butik w ramach platformy do zaprezentowania swoich prac, produktów, etc., i
dotrzeć do międzynarodowych klientów w celu generowania sprzedaży.
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27.

R/VI/2016BRCZ20160525001

Czechy

28.

R/VI/2016BRTR20160530001

Turcja

29.

R/VI/2016BRRU20160623001

Rosja

30.

R/VI/2016BRRO20160510001

Rumunia

31.

R/VI/2016BRRO20160606001

Rumunia

32.

R/VI/2016BRNL20160617001

Holandia

33.

R/VI/2016BRBE20160219001

Belgia

34.

R/VI/2016BRFI20160516001

Finlandia

Czeska firma specjalizująca się w projektowaniu wnętrz poszukuje partnera biznesowego / dostawcy
wysokiej jakości mebli tapicerowanych takich jak fotele, trzyczęściowe wypoczynki, sofy itp. Prosty,
ponadczasowy design jest preferowany. Firma jest w stanie rozwijać i projektować same meble, ale z
pewnością doceni też partnera biznesowego z własnymi projektami. Przewidziane rodzaje współpracy:
umowa outsourcingu lub produkcji.
Turecka firma inżynierska specjalizująca się w projektowaniu, symulacji, analizach i badaniach, poszukuje
partnera długoterminowego, który jest dostawcą produktów i usług dla szerokiej gamy zastosowań
pomiarowych takich jak tensometry, akcelerometry, przetworniki siły, czujniki przemieszczenia, czujniki
wagowe i czujniki momentu obrotowego. Firma jest zainteresowana działaniem jako dystrybutor na rynku
tureckim w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnych pamiątek, takich jak kubki, koszulki, książki, wazony
itd. poszukuje producentów materiałów opakowaniowych pamiątek w ramach porozumienia
produkcyjnego.
Rumuński firma, specjalizująca się w imporcie, sprzedaży i promocji różnych rodzajów środków
owadobójczych i produktów deratyzacji szuka innych podobnych produktów w ramach umowy
dystrybucyjnej, w celu uzupełnienia jej asortymentu.
Rumuńska firma z siedzibą w Transylwanii specjalizuje się w oferowaniu swoim klientom na rynku
wewnętrznym następujących kategorii produktów rolnych: nasiona, środki ochrony roślin, nawozy,
narzędzia ogrodnicze itp. Rumuńska firma zainteresowana jest powiększeniem swojej oferty produktów
poprzez znalezienie zagranicznego producenta wyżej wymienionych produktów rolnych dla zawarcia umów
dystrybucyjnych.
Holenderska firma poszukuje producenta, który może produkować kompletne mundurki do gry w piłkę
nożną (koszulki, spodenki i skarpety). Potencjalni partnerzy mają powinni mieć doświadczenie w pracy z
tekstyliami i odzieżą sportową. Powinni być elastyczni, krótki czas dostawy jest koniecznością. Firma
oferuje umowę produkcyjną.
Belgijska firma detaliczna specjalizuje się w elektronicznych urządzeniach do palenia papierosów i
domowych urządzeniach elektrycznych, takich jak kaloryfery, piekarniki, lodówki, kuchenki mikrofalowe,
pralki. Firma chciałaby reprezentować przedsiębiorstwa zagraniczne świadczące te produkty na rynku
lokalnym w ramach umów agencyjnych lub dystrybucyjnych.
Fińska firma działająca w branży tekstyliów domowych poszukuje różnego rodzaju podstaw lamp i opraw
oświetleniowych sufitowych poprzez umowy o podwykonawstwo. Zastosowanym materiałem mogą być na
przykład tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, drewno itp. Podstawy będą wykorzystywane do
projektowania i produkcji lamp biurkowych oraz lamp podłogowych. Potencjalni partnerzy to na przykład
producenci lamp lub ich części, którzy są w stanie dostarczyć części jako podwykonawcy do produkcji.
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35.

R/VI/2016BRIT20160609001

Włochy

36.

R/VI/2016BRCZ20160608001

Czechy

Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu marketingu internetowego opracowała innowacyjną
aplikację do przeglądania stron internetowych i poszukuje producenta 360 ° kamery. Partnerami mogą być
podwykonawcy lub współpraca może odbywać się na podstawie umowy produkcyjnej lub umowy
licencyjnej.
Czeskie przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem w imporcie i dystrybucji materiałów i urządzeń
medycznych poszukuje specjalnych urządzeń do utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych. Firma
oferuje usługi dystrybucji dla producentów i dostawców z innych krajów.
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