OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ZAGRANICZNYCH
Kontakt: Sylwia Zieja, e-mail: s_zieja@siph.com.pl, telefon: 41 368 02 78

BRDE20161227001 Niemiecka firma jest doświadczonym sprzedawcą różnych produktów z dziedziny
sektora budowlanego i akcesoriów ogrodniczych. Firma poszukuje obecnie możliwości poszerzenia
swojej oferty produktowej o modułowe betonowe ogrodzenia. W tym celu firma poszukuje
producentów wysokiej jakości ogrodzeń z Czech, Słowacji, Polski i Rumunii.
BRDK20161129001 Duńska firma projektowa specjalizująca się w aranżacji ścian opartej na
laserowym cięciu metalu i drewna z wysokiej jakości wykończeniem (rzeźby ścienne nawiązujące do
kultury nordyckiej) poszukuje doświadczonego producenta, komunikatywnego, z doświadczeniem w
pracy z projektantami i ekskluzywnymi produktami w celu produkcji trzech projektów firmy.
BRFR20161212001 Francuskie MŚP, specjalizujące się w projektowaniu i produkcji układów
napędowych statków szuka firm zdolnych do dostarczenia w ramach podwykonawstwa
pojedynczych, dużych odlewów aluminiowych.
BRIT20161010001 Włoskie MŚP, należące do międzynarodowej grupy, oferuje swoje usługi jako
dystrybutora na rynku europejskim.
Firma poszukuje dostawców produktów technicznych i innowacyjnych, takich jak: komponenty
elektryczne i elektromechaniczne, produkty dla automatyki i robotyki, urządzenia przemysłowe,
sprzęt medyczny i urządzenia, technologie związane z Internetem Rzeczy oraz energii odnawialnej.
Firma oferuje współpracę w ramach dystrybucji, handlu lub umowy o świadczenie usług.
BRNL20161207001 Holenderska firma działa jako przedstawiciel handlowy dla producentów maszyn i
urządzeń takich jak podnośniki, dźwigi teleskopowe, koparki i akcesoria do tych maszyn. Firma
oferuje swoje usługi producentom, którzy chcą wejść na rynek holenderski. Firma może wesprzeć
firmy polskie w pozyskaniu zleceń, sprzedaży i obsłudze posprzedażowej.
BRRS20161206001 Serbska firma zaangażowana w eksport, import, sprzedaż hurtową i dystrybucję
świeżych owoców i warzyw oferuje dystrybucję tych produktów na rynek serbski. Ta znana firma z
zachodniej Serbii posiada sieć kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami i działa zgodnie ze
standardami HACCP.
BOHU20160602001 Węgierska firma zajmuje się obróbką metali. Firma produkuje wysoce
zaawansowane jednostki, indywidualne (kompletne) maszyny oraz specjalizuje się w produkcji
urządzeń oraz narzędzi. Węgierska firma oferuje swoje produkty i usługi na rynkach
międzynarodowych w ramach porozumienia produkcyjnego, a także w formie podwykonawstwa.
BRDE20161115001 Niemiecki konstruktor wyposażania sklepowego, stoisk wystawienniczych i
wnętrz sklepowych realizuje usługi poczynając od logistyki do kompletnej konstrukcji na miejscu i

oferuje także pełen zakres usług podczas trwających targów. Firma poszukuje nowych partnerów w
zakresie usług budowlanych, robót wykończeniowych, blacharskich i elektryki w Polsce i Czechach.
BRUK20161129001 Brytyjski przedstawiciel handlowy specjalizujący się w sektorach edukacji, szkoleń
i testowania wydajności poszukuje dostawców kursów i usług oraz oferuje im reprezentację w
Wielkiej Brytanii i we Francji.
BRUK20161130002 Brytyjska firma, która opracowała rozwiązanie związane z redukcją hałasu i
zarządzania ciepłem poszukuje firmy zajmującej się elementami stalowymi i obróbką. Jest to okazja
do opracowania długoterminowych relacji z właściwym partnerem w ramach umowy produkcyjnej.
BRDE20161128002 Niemiecki producent lodów poszukuje partnerów, którzy produkują laminowane
papierowe opakowania na lody. Firma nawiąże współpracę z partnerami, którzy w oparciu o umowę
produkcyjną dostarczą praktyczne i zindywidualizowane opakowania.
BRDE20161129001 Niemiecka firma specjalizuje się w rekrutacji personelu, głownie do sektora opieki
domowej, ale także innych sektorów jak inżynieria, produkcja, IT, budownictwo i logistyka. Firma
poszukuje rzetelnych nowych partnerów w Europie, którzy mogą zrekrutować kompetentny personel
dla klientów agencji w Niemczech. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa o świadczenie usług.
BRDE20161220001 Niemiecka firma z ugruntowaną pozycją na rynku jest bardzo doświadczona w
zakresie instalacji elektrycznych. Rosnące zamówienia wymagają współpracy z międzynarodowymi
podwykonawcami lub outsourcingu zdefiniowanych usług do przeprowadzenia dużych projektów. W
związku z tym, firma poszukuje strategicznego partnera do współpracy długoterminowej.
BRDE20161222001 Niemiecka firma specjalizuje się w transporcie ciężarowym, chłodniczym,
kolejowym i morskim w Europie i posiada flotę ponad 300 pojazdów oraz zaplecze logistyczne w
Rosji, Polsce, na Białorusi i w Kazachstanie. Firma oferuje usługi transportowe i logistyczne
dopasowane do potrzeb klientów. Firma szuka firm transportowych w celu zawarcia umowy
podwykonawstwa.

