OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ZAGRANICZNYCH
Kontakt: Sylwia Zieja, e-mail: s_zieja@siph.com.pl, telefon: 41 368 02 78
BRDK20180322001 Duńska firma sprzedająca szeroką gamę akcesoriów, narzędzi i urządzeń do
grillowania poszukuje w Czechach, na Łotwie, Litwie i w Polsce dostawców różnych akcesoriów,
narzędzi i urządzeń do grillowania, głównie metalowych. Duńskie przedsiębiorstwo jest
zainteresowane umową produkcyjną.
BRES20180108001 Hiszpańska agencja reklamowa jest odpowiedzialna za centrum informacji
turystycznej i sklep z pamiątkami. Firma poszukuje europejskich producentów, którzy mogą wytwarzać
produkty w kształcie ryb w następujących materiałach: ceramika, tkanina pluszowa, cukierki i/lub
wyroby czekoladowe w ramach umowy produkcyjnej.
BRDK20180319001 Mała duńska firma projektowa poszukuje dostawców artykułów metalowych,
kubków i świec. Dostawcy muszą być w stanie obsługiwać zamówienia o różnej wielkości, organizować
logistykę i transport do Danii, znać język angielski oraz szybko udzielać odpowiedzi, np. poprzez pocztę
elektroniczną.
BRRU20180117001 Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji lodów z mleka pełnego i śmietany
pełnej, zainteresowana jest znalezieniem partnerów handlowych - dostawców i producentów mleka i
śmietany za granicą do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRUK20180315001 Brytyjska firma zajmująca się hurtową sprzedażą mundurków szkolnych i odzieży
sportowej poszukuje producentów różnych elementów mundurków szkolnych dla chłopców i
dziewcząt, przeznaczonych dla dzieci i sportowców. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna.
BRRO20180227001 Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z drutu metalowego dla
budownictwa. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy są w stanie dostarczyć wymagane
surowce. Współpraca będzie się opierać na porozumieniach produkcyjnych.
BRSE20180319001 Szwedzki projektant wnętrz zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z producentem
ceramiki, który może wyprodukować wazon na wyłączność i udzielić wskazówek, jeśli zaistnieją
jakiekolwiek zmiany, które należy wprowadzić, aby projekt mógł zostać wprowadzony do produkcji.
Wazon będzie częścią kolekcji, która zostanie zaprezentowana na targach London Design Fair we
wrześniu, a projektant ma już ugruntowaną nazwę i sieć sprzedawców i butików.
BRES20180220001 Hiszpańskie centrum badawcze specjalizujące się w tworzywach sztucznych i
materiałach kompozytowych, posiada szczególne kompetencje w zakresie opracowywania materiałów
polimerowych dostosowanych do druku 3D. Firma poszukuje włókna, które w technologii
modelowania osadzania topionego (FDM) służy do produkcji elementów z tworzyw sztucznych o
właściwościach pozwalających na kolejne procesy metalizacji metodą elektrolizy (powlekanie miedzi +
srebro). Oferowany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
BRES20170609001 Hiszpańska firma posiada ponad 45-letnie doświadczenie w dostawie, montażu i
naprawie urządzeń elektroniki okrętowej i urządzeń sanitarnych na Majorce. Firma dostarcza

kompletne elektroniczne systemy nawigacyjne na pokładach jachtów różnej wielkości, a także
reprezentuje i serwisuje systemy elektroniczne wielu marek łodzi. Hiszpańska firma poszukuje nowych
produktów, w szczególności morskich systemów elektronicznych dla rynku lokalnego i proponuje
reprezentowanie zagranicznych firm w ramach umów dystrybucyjnych.
BRRU20171221010 Rosyjska firma opracowała interaktywną encyklopedię flory i fauny, obejmującą
wszystkich przedstawicieli dzikiej przyrody, dla ludzi w każdym wieku, którzy kochają przyrodę i są
zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Firma poszukuje partnerów za granicą, którzy
pomogą w udoskonaleniu projektu w ramach umowy o świadczenie usług.
BRSG20180217002 Singapurska firma dystrybucyjna poszukuje nowych aktywów dla swojego portfolio
w zakresie innowacyjnych produktów do dostarczania rozwiązań medycznych dla osób starszych w
dziedzinie rehabilitacji, opieki geriatrycznej, oceny psychiatrycznej, leczenia oraz zarządzania lekami.
Docelowymi rynkami są starzejące się społeczeństwa w krajach azjatyckich. Spółka rozważa zawarcie
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami europejskimi.
BRSE20180226001 Szwedzka firma handlowa sprzedaje zdrowe produkty żywnościowe
konsumentom. Firma zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z producentem na suszone owoce i
napary ziołowe, podobne do herbaty.
BRSG20180217001 Ta firma z Singapuru specjalizuje się w dystrybucji i integracji systemów
bezprzewodowych i radiowych oraz świadczeniu usług wsparcia dla sektora bezpieczeństwa
publicznego, górnictwa, energii odnawialnej, transportu, przemysłu morskiego, lądowego i morskiego,
ropy naftowej i gazu. Firma chce poszerzyć swoją ofertę produktów i usług i poszukuje europejskich
dostawców lub producentów, którzy oferują rozwiązania i produkty radiowe i bezprzewodowe za
pośrednictwem umowy handlowej.
BRUK20180213002 Firma z siedzibą w Londynie opracowuje innowacyjną technologię zabezpieczania
cyberprzestrzeni za pomocą kwantowych kluczy szyfrowania. Rozwiązanie ma szereg zastosowań, w
tym militarną obronę, przemysłowy Internet Rzeczy i lepsze połączenie systemu transportu dla
inteligentnych miast. Firma ma zarówno możliwości rozwoju oprogramowania, jak i sprzętu, i dąży do
podpisania umowy produkcyjnej z partnerem produkcyjnym zdolnym do tworzenia modułów
bezpieczeństwa sprzętowego.
BRUK20180214001 Firma z południowo-zachodniej Wielkiej Brytanii specjalizująca się w
innowacyjnych, ekscentrycznych, rozwiązujących problemy, akcesoriach i prezentach związanych ze
stylem życia i artykułami gospodarstwa domowego, z dużym doświadczeniem w sprzedaży detalicznej
i współpracą z ekskluzywnymi domami towarowymi, wieloma zamówieniami wysyłkowymi, sklepami
internetowymi i standami ulicznymi oraz sklepami z artykułami gospodarstwa domowego poszukuje
nowych produktów od producentów międzynarodowych do współpracy w ramach umów
dystrybucyjnych lub umów handlowych.
BRES20180221001 Hiszpańska firma, działająca jako producent farb i lakierów w dziedzinie chemii,
poszukuje producenta narzędzi w Europie. Wytwórca narzędzi powinien być w stanie produkować
narzędzia do malowania dostosowane do ich marki. Firma poszukuje szerokiej gamy narzędzi: szczotek,
wałków malarskich, mini wałków, narzędzi do efektów dekoracyjnych, uzupełnień aplikacji, ochrony
powierzchni, przygotowania powierzchni i innych.

BRES20180220004 Hiszpański producent metalowych komponentów, akcesoriów, biżuterii i biżuterii
dla luksusowego przemysłu odzieżowego poszukuje dostawców surowego mosiądzu, materiału, z
którego korzystają firmy w około 95% swojej produkcji. Firma szuka umów na produkcję.
BRPT20180205001 Portugalskie MŚP z dziesięcioletnim doświadczeniem w analizie technicznej,
projektowaniu, usługach doradczych dla użytkowników końcowych / inwestorów oraz wdrażaniu
projektów w zakresie efektywności energetycznej w rolnictwie i sieciach wodociągowych poszukuje
nowych innowacyjnych produktów (sprzęt kontrolny i oprogramowanie, czujniki i urządzenia
pomiarowe) do dodania do swojego portfela ofert. Firma poszukuje podmiotów prywatnych do
zawarcia umowy o pośrednictwo handlowe.
BOME20180212001 Firma z Czarnogóry specjalizująca się w odlewaniu stali dla maszyn ogólnych,
górniczych, budowlanych, cementowych, spopielania, hutnictwa morskiego i żelaznego oraz metalurgii
nieżelaznej poszukuje dystrybutorów chcących nawiązać współpracę.
BOUA20180211001 Ukraińska firma rzemieślnicza z siedzibą w Gorodence oferuje ręcznie robioną
ceramiczną zastawę stołową i oraz produkty do dekoracji wnętrz. Produkty są tworzone oryginalną
techniką z rzadkiej niebieskiej gliny. Firma poszukuje unijnych importerów, pośredników lub
hurtowników specjalizujących się w rzemiośle do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.
BOCZ20180214001 Czeska firma biotechnologiczna opracowała preparat biologiczny oparty na
mikroorganizmach, który w znacznym stopniu redukuje ponad 40 gatunków grzybiczych
oddziałujących na skórę lub paznokcie. Mikroorganizm, po usunięciu grzybów, znika bez efektów
ubocznych. Firma wykorzystała go do opracowania zestawu kosmeceutyków, zaprojektowanych dla
różnych części ciała. Obecnie firma poszukuje dystrybutorów zaopatrujących branżę medyczną i
kosmetyczną w celu podpisania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BORU20180222003 Rosyjska firma zajmująca się rozwojem i produkcją urządzeń laserowych,
systemów kontroli geometrycznych do szybkiego prototypowania i skanowania 3D poszukuje partnera
do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług.
BOQA20180201001 Firma ta jest jednym z czołowych katarskich producentów (HDPE / PP) polietylenu / polipropylenu o wysokiej gęstości i binarnych mieszanek polietylenu / polipropylenu o
niskiej gęstości (LDPE / PP). Jej produkty wytwarzane są zgodnie z surowymi normami jakości i spełniają
normy bezpieczeństwa żywności. Ta firma szuka partnerów handlowych do współpracy poprzez
umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BOHU20180222001 Węgierska firma aktywna w dziedzinie badań i rozwoju, produkująca i sprzedająca
swoje unikalne fototerapeutyczne urządzenie medyczne do leczenia alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, poszukuje dystrybutorów na całym świecie.

