OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ZAGRANICZNYCH
Kontakt: Sylwia Zieja, e-mail: s_zieja@siph.com.pl, telefon: 41 368 02 78
BRDK20180322004 Duńska firma specjalizująca się w druku/ druku offsetowym poszukuje dostawców
metalowych przyrządów do wycinania. Narzędzia powinny być odpowiednie do pudełek
kartonowych, wizytówek, zawieszek, kopert, itp. Oferowany rodzaj współpracy to umowa
produkcyjna.
BRDK20180322005 Duńska firma specjalizująca się w druku/ druku offsetowym oferuje szereg usług
związanych z książkami. W związku z tym poszukuje w kilku krajach dostawców książek i magazynów
do druku, jak również introligatorów. Firma zainteresowana jest współpracą w ramach umowy
produkcyjnej.
BRFR20180403001 Francuska destylarnia rzemieślnicza szuka dostawców rumu i whisky w ramach
umowy outsourcingowej. Firma chciałaby stosować własne metody leżakowania spirytusu oraz
produkować produkty premium.
BRUK20180417001 Pochodzący z Londynu projektant poszukuje producenta szklanych karafek do
wina i szklanek z borokrzemianu. Brytyjska firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjną lub o
świadczenie usług z renomowanymi producentami szkła borokrzemowego. Projektant dostarcza
produkty wyjątkowej jakości. Szkło zaś zostanie wykończone przy użyciu borokrzemianu tak, aby
odpowiadało najwyższym standardom jakości.
BRAT20180223001 Nowatorski start up z Austrii opracował trzy różne rodzaje poduszek wypełnianych
granulatem drzewnym (sosna pinia). Wraz ze wzrostem zamówień firma poszukuje europejskich
partnerów produkcyjnych do szycia, wyszywania i wypełniania poduszek wykonanych z wełny
merynosa (wypełnionych granulatem drzewnym). Zawarcie umowy produkcyjnej ma na celu
zwiększenie produkcji oraz redukcję kosztów.
BRNL20180412001 Holenderska agencja produkcyjna z branży odzieżowej poszukuje firm
świadczących usługi finansowe, które posiadają doświadczenie w transakcjach międzynarodowych i
komercyjnych źródłach finansowania (factoring). Potencjalni partnerzy muszą mieć zdolność pokrycia
co najmniej 80% wartości faktur, które wysyłają do swoich klientów oraz przetwarzania płatności przy
użyciu dolarów amerykańskich. Oferowany rodzaj współpracy to umowa finansowa lub o świadczenie
usług.
BRSE20180322001 Szwedzki projektant wnętrz zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z dostawcami/
producentami tkanin ze skóry modyfikowanej Bonded Leather. Potencjalni współpracownicy powinni
umieć skrajać tkaniny zgodnie z instrukcjami projektanta. Szycie lub inny rodzaj składania tkanin nie
jest wymagane.
BRFR20180403002 Francuska destylarnia rzemieślnicza specjalizująca się w technikach leżakowania
spirytusu i wina poszukuje dostawców beczek dębowych. Istotne jest, aby dystrybuowane beczki

mogły być używane do leżakowania wina premium lub bourbonu w specjalnych warunkach. Firma
zainteresowana jest zawarciem umowy outsourcingowej, aby mogła używać beczek dla własnych
celów zw. z leżakowaniem.
BRNL20180321001 Holenderski start up specjalizujący się w projektowaniu towaru konsumpcyjnego
opracował podgrzewane rękawice posiadające właściwości termoregulacji. Rękawice mogą być
produkowane z różnego rodzaju tkanin, np. tkaniny trwałe, wełna z recyklingu, elastomer nylonowy,
włóknina lub sztuczna skóra. MŚP poszukuje partnerów w ramach umowy produkcyjnej.
BRBE20180314001 Belgijska firma jako przedstawicielstwo handlowe pomaga nowatorskim
przedsiębiorstwom wchodzić na rynek belgijski. Reprezentuje marki zaangażowane w branżę
rowerową i rozwiązania energii ekologicznej. Firma posiada rozległą wiedzę i znajomość kanałów
dystrybucyjnych, dlatego może pomóc przedsiębiorstwom zagranicznym wejść na rynek belgijski. Jej
zakres działania obejmuje głównie następujące branże: rowerowa, przemysł związany z mobilnością,
rozwiązania przyjazne środowisku.
BRNL20180327001 Holenderskie MŚP posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii
mechanicznej i mechatronicznej specjalizuje się w rozwoju i realizacji systemów i instrumentów high
tech. Firma poszukuje producentów prototypów zainteresowanych zawarciem umowy produkcyjnej.
3-tygodniowy okres przygotowania jest istotny dla współpracy w przyszłości.
BRDE20180308001 Niemiecki przedstawiciel handlowy z okolic Frankfurtu specjalizujący się w
przemyśle kablowym od ponad 25 lat poszukuje producentów kabli miedzianych w krajach
europejskich. Oferuje on również doradztwo i wsparcie w negocjacjach z niemieckimi użytkownikami
wyrobów przemysłowych i z hurtownikami. Uwzględniając wcześniejsze doświadczenie we współpracy
z producentami z Hiszpanii są oni szczególnie zachęcani do zawarcia umowy przedstawicielstwa
handlowego.
BRNL20180215001 Holenderskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane
torebki damskie, paski i akcesoria z najwyższej jakości produktów. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania
na nową linię produktów, tzw. sandały Rzymianki, firma poszukuje producentów wspomnianego
obuwia zainteresowanych współpracą w ramach umowy produkcyjnej.
BRCY20171017001 Przedsiębiorstwo z Cypru zajmujące się drewnem poszukuje firm europejskich lub
pozaeuropejskich produkujących płyty OSB, płyty melaminowe MFC, płyty wiórowe fornirowane oraz
sklejkę. Firma chciałaby występować jako agent wyłączny w ramach umowy przedstawicielstwa
handlowego, aby móc przedstawiać te produkty na cypryjskim rynku.
BRSE20180329001 Szwedzkie MŚP szuka producentów gotowych owsianek. Produkt powinien być
wysokoproteinowy, posiadać niską zawartość cukru, być w pełni wegański i bez laktozowy.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. Początkowa miesięczna ilość to 10 000 sztuk
po 250 g.
BRSE20180426001 Szwedzki projektant wnętrz chciałby zawrzeć umowę produkcyjną z producentami
niestandardowych złączy oferujących śruby metalowe, które mogą być używane zarówno do łączenia
elementów projektu, jak również w celach ozdobnych.

BRRU20171221022 Rosyjska firma budowlano- handlowa posiadająca 10-letnie doświadczenia w
sprzedaży materiałów budowlanych poszukuje dostawców płyt chodnikowych w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRBE20180308001 Belgijski producent i dystrybutor pościeli specjalizujący się w zaopatrzeniu
medycznym poszukuje nowych i innowacyjnych produktów mających na celu poprawę jakości snu. W
ramach współpracy przejąłby rolę dystrybutora do klientów sektora medycznego i opieki zdrowotnej.
BRSK20180327001 Słowacki sklep internetowy poszukuje dostawców tapet w państwach europejskich
(zarówno producentów, jak i dystrybutorów) w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRTR20180417003 Turecka firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją środków czyszczących oraz
kosmetycznych poszukuje partnerów chcących eksportować ww. produkty. Współpraca miałaby
opierać się o umowę o świadczenie usług dystrybucji.
BRUK20180330001 Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na żywność poszukuje
firm produkcyjnych, które byłyby w stanie produkować duże, przenośne pudełka na kawę. Współpraca
miałaby opierać się o umowę outsourcingową.
BRUK20180220001 Brytyjska firma poszukuje partnera do produkcji wyrobów dzianinowych
wykorzystującego ich własne zasoby - włókna, przędze. Współpraca miałaby opierać się o kontrakt na
produkcję, a także umowę outsourcingową lub umowę podwykonawstwa.
BRTR20180418001 Turecka firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla szpitali poprzez dostarczanie
udoskonalonych produktów w sektorze medycznym. Firma potrzebuje cerfyfikowanego (CE)
urządzenia do neurotrombektomii. Firma poszukuje nowych dostawców, z którymi współpraca
opierać miałby się na umowie dystrybucji lub umowie agencyjnej.
BRIL20180205001 Izraelska firma specjalizuje się w imporcie oryginalnych oraz zastępczych części do
samochodów osobowych, ciężarowych oraz busów/autobusów. Firma zajmuje się dystrybucją
importowanych produktów i poszukuje eksporterów/dealerów określonych produktów. Preferowani
są partnerzy, którzy mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR 1. Współpraca miałaby się odbywać
w oparciu o umowę dystrybucji.
BRUK20170907001 Brytyjski przedsiębiorca specjalizujący się od 200 lat w wytwarzaniu parasoli i
współpracujący do tej pory z najlepszymi projektantami poszukuje partnera produkcyjnego, którego
zadaniem byłoby nadrukowywanie za pomocą sublimacji barwników tekstylnych na rolach tkanin oraz
laserowe wycinanie paneli parasoli.
BRQA20180423001 Katarska firma zajmująca się handlem wyrobami medycznymi prowadzi swą
działalność w następujących obszarach: chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia, anestezjologia,
kontrola infekcji/zakażeń, kontrola atmosfery i materiałów eksploatacyjnych. Firma poszukuje
dystrybutorów do poszerzenia portfolio.
BRSE20180316001 Szwedzka firma biotechnologiczna poszukuje partnera produkcyjnego
specjalizującego się w pakowaniu produktów. Zadaniem partnera byłaby współprodukcja płynnej
żywności, a także zakańczanie procesu pakowania produktów. Partner powinien mieć możliwość
obsługi mniejszych partii (mniej niż 1 000 litrów), mieć możliwość aseptycznego napełniania,

pasteryzacji, procesu UHT (Ultra-High-Temperature) processing, a także posiadać certyfikację BRC (lub
podobną).
BRUK20180405001 Brytyjska ekologiczna piekarnia wykorzystująca wyłącznie naturalne,
bezglutenowe składniki, opracowuje nowy gatunek/recepturę ciasta do wypieków. Piekarnia jest
uznanym dostawcą dla gastronomii, hotelarstwa i handlu detalicznego. Firma planuje pozyskać
drożdże lub produkty podobne od małego lub średniego producenta, opierającego swoją produkcję na
surowcach ekologicznych i bezglutenowych. Poszukiwane drożdże powinny być suszone rozpyłowo,
aby spełniać wymagania nowo planowanego procesu.
BRDK20180322003 Duńska firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży kubków
porcelanowych poszukuje partnerów dostawców takich kubków. Współpraca miałaby opierać się o
umowę produkcyjną.
BRFI20180417001 Mała fińska firma projektowa oferuje dekoracje wnętrz oraz produkty
podarunkowe. Firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjną z producentem wyrobów tekstylnych do
domów, który ma dostęp do druku cyfrowego możliwego na tkaninach naturalnych - preferowane
ekologiczne i zlokalizowane na terenie UE.
BRDK20180320001 Duńska firma projektowa poszukuje dostawców specjalnego rodzaju kamienia o
nazwie Onyx Veluto. Od dostawców oczekuje się obsługi różnych wielkości zamówień, zorganizowania
transportu oraz logistyki do Danii. Wymagania: język angielski, szybki czas odpowiedzi na e-maile. Mile
widziani będą dostawcy ze wszystkich krajów.
BRUK20180208001 Brytyjska grupa medyczna poszukuje nowych partnerów, w celu poszerzania oferty
urządzeń medycznych, chirurgicznych, naukowych oraz szpitalnych. Współpraca miałaby opierać się
o umowę dystrybucji, świadczenia usług lub umowę agencyjną.
BRFR20180316001 Francuski importer artykułów świątecznych poszukuje produktów dekoracyjnych
przeznaczanych na przyjęcia i imprezy. Firma zainteresowana jest zawarciem umów z producentami
artykułów ze szkła, tkaniny, papieru, drewna i styropianu.
BRFR20180327001 Francuska firma specjalizująca się w produkcji składników bazujących na mięsie lub
produktach ubocznych ślimaków przeznaczanych do produkcji suplementów diety oraz zdrowej
żywności poszukuje partnera z Unii Europejskiej mającego możliwości przeprowadzania procesu
ekstrakcji. Współpraca opierać miałaby się o umowę świadczenia usług.
BOPT20180228001 Portugalska firma z Madery, właściciel marki oryginalnych produktów z regionu
Toskanii, takich jak salami, szynka, sosy, ser owczy, oliwa z oliwek, wino i kawa, chciałby sprzedawać
swoje produkty za granicą, za pośrednictwem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BOES20180306007 Ta hiszpańska firma produkuje i dystrybuuje szeroką gamę farb, odpowiednich dla
każdego rodzaju powierzchni. W ich ofercie znajdują się specjalistyczne produkty o wartości dodanej,
takie jak farby izolujące do powierzchni z korka, przyjazne dla środowiska rozwiązanie izolacyjne. Firma
poszukuje hurtowników / dystrybutorów farb i rozwiązań izolacyjnych w krajach europejskich. Miałyby
one być sprzedawane detalicznym materiałom budowlanym i sklepom z farbami lub profesjonalistom
w branży budowlanej / dekoracyjnej.

BODE20180219001 Niemiecki klient EdTech oferuje zdalnie sterowane w chmurze "laboratorium" z w
pełni zautomatyzowanym robotem (RaaS), które umożliwia eksperymentowanie z dowolnego miejsca
przez Internet. Eksperymenty są kontrolowane za pomocą opartej na oprogramowaniu platformy
szkoleniowej dla przedsiębiorstw, która ułatwia zarządzanie, dostarczanie i pomiar korporacyjnych
programów eLearning. Rozwiązanie skierowane jest do MŚP oraz organizacji edukacyjnych/rządowych.
Poszukiwani są partnerzy w oparciu o umowy licencyjne, pośrednictwa handlowego lub świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BOSE20170222001 Szwedzkie przedsiębiorstwo opracowało i produkuje drukarkę 3D, która obecnie
jest jedną z największych na świecie, z możliwością drukowania produktów o rozmiarach do
2,5x1,5x1,5m. Dzięki zastosowaniu technologii Fused Granular Fabrication (FGF) drukarka stosuje
granulaty, co umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych przy znacznie niższych
kosztach. Maksymalna wydajność wynosi 35 kg na godzinę. Dzięki wymiennym głowicom wytłaczarek
drukarka 3D może pracować w różnych rozdzielczościach. Obecnie na całym świecie poszukuje się
dodatkowych partnerów dystrybucyjnych.
BODE20180213002 Młode niemieckie MŚP opracowało napęd elektryczny, który pasuje do
większości rowerów dostępnych na rynku bez konieczności modyfikacji roweru. Przedsiębiorstwo jest
zainteresowane długoterminową współpracą z partnerami europejskimi w celu dalszego rozwoju
działalności handlowej poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych i/lub umowę
pośrednictwa handlowego.
BOHR20180220001 Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych środków
czyszczących i detergentów na bazie naturalnych składników poszukuje dystrybutorów swoich
produktów. Wszystkie produkty są biodegradowalne, nierakotwórcze i nietoksyczne dla wody i innych
zasobów naturalnych.
BONL20180228002 Holenderska firma, która projektuje, opracowuje i dystrybuuje wysokiej jakości
grille i skrzynie paleniskowe, jest jedną z najsilniejszych marek w północno-zachodniej Europie. Firma
chciałaby rozszerzyć swoją działalność w Europie i poszukuje partnerów handlowych. Przedsiębiorstwo
dąży do zawarcia umowy pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BOSI20180305001 Słoweńska firma z 28-letnim doświadczeniem, wyspecjalizowana w produkcji
sprężyn i elementów sprężynowych oferuje umowy podwykonawstwa i dystrybucji zagranicznym
firmom zajmującym się budową maszyn, ogrzewaniem i ogrzewaniem, przemysłem
elektromaszynowym i motoryzacyjnym oraz zainteresowanymi współpracą z wykwalifikowanym
partnerem. Produkcja sprężyn i ich części. Sprężyny skośne. Rozciąganie sprężyn. Sprężyny skrętne.
Sprężyny wykonane ze stalowej cewki.

