OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ZAGRANICZNYCH
Kontakt: Sylwia Zieja, e-mail: s_zieja@siph.com.pl, telefon: 41 368 02 78
BRFI20170817001 Fińska firma działająca w branży stoczniowej rozwija swoją działalność i szuka
dostawców i podwykonawców z różnych krajów Europy Wschodniej. Szczególnie interesujący są
dostawcy osprzętu, mebli morskich i sanitarnych oraz podwykonawcy instalacji technicznych oraz
projektowania i inżynierii. Firma poszukuje długoterminowych partnerstw w dziedzinie produkcji,
podwykonawstwa i outsourcingu.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf1f32fd-74d6-4831-a7b4d76bfe004a08?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRCN20170719001 Chińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów z tłuszczami
funkcjonalnymi szuka dostawcy podobnych produktów w Europie. Szukane produkty powinny
zawierać: kwasy DHA, ARA, olej z tuńczyka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, luteinę i inne
produkty w proszku zapakowane w mikrokapsułki. Firma oferuje umowę dystrybucji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/505ec945-f39b-4be0-bbe5a54e53971a4d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRCN20170801001 Chiński producent i dystrybutor wina i piwa szuka producentów napojów
energetycznych i innych zdrowych napojów z Europy. Współpraca w oparciu o umowę dystrybucji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47a1436f-706e-4a76-96d68e738ddcab28?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDE20170619001 Niemiecki dostawca wysokiej jakości spersonalizowanej odzieży roboczej dla
mężczyzn i kobiet szuka firmy, która wyprodukuje bluzki i koszulki polo na miarę. Z uwagi na to, że
klienci firmy szukają odzieży z własnym logo, partner powinien być w stanie wyhaftować lub
nadrukować logo na szytej odzieży.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bc014c7-c824-4f92-aee270a481a88263?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDE20170724001 Niemiecka firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi szuka wiarygodnych i
doświadczonych podwykonawców do zlecenia prac we wschodnich Niemczech z zakresu sieci niskiego
i średniego napięcia.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b85f5d6-f64f-4085-b320a29cda87cdf1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDE20170808001 Niemiecka firma handlująca surowcami, częściami i wyposażeniem dla branży
motoryzacyjnej oraz AGD oferuje usługi dystrybucji i przedstawicielstwa w Niemczech.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f01faaf8-2674-4bf6-bff310458c8b6e8d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

BRDK20170808001 Mała, ale szybko rozwijająca się firma meblowa z Danii wymyśliła linię stołów
dębowych i biurek i poszukuje dostawców. Firma chce zawrzeć umowę outsourcingową z
producentami na dostawę blatów dębowych wysokiej jakości.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90ec622a-54a1-4c9b-a05a201946811045?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDK20170817001 Duński dystrybutor materiałów biurowych, opakowań i akcesoriów szuka nowych,
innowacyjnych produktów w celu rozszerzenia swojej oferty. Firma jest jedną z wiodących firm w Danii
w swojej branży i poszukuje nowości, które dodadzą biurom innowacyjnego wyglądu np. Fidget
spinner, Steppie, Powerbank itp.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e71d9b2-f69e-4d91-ba5caa9de50fbf78?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRDK20170823001 Duński projektant szuka producenta modułowych systemów półek drewnianych
lub z płyty MDF. Firma zawrze umowę produkcji z partnerem z doświadczeniem w produkcji bardzo
wysokiej jakości mebli.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33b50b90-0580-4f4c-b13147c5b760d993?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRFR20170801001 Francuski projektant edukacyjnego innowacyjnego produktu wspieranego przez
pediatrów poszukuje producenta w UE. Produkt jest tablicą magnetyczną dedykowaną dzieciom w
wieku 0-6 lat. Firma poszukuje doświadczonego producenta zgodnych z prawodawstwem UE
produktów dla dzieci. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51e696f4-94c1-4358-8deec4c23d674c74?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRFR20170818001 Tradycyjna destylarnia z Francji szuka dostawców szklanych butelek w celu
odnowienia wizerunku i poszukuje nowych rozwiązań butelkowania. Partner może być albo
producentem szkła albo dystrybutorem butelek z możliwością dopasowania pod likier klasy premium.
Współpraca w oparciu o umowę outsourcingu, w której partnerzy będą dostarczać butelki zgodnie ze
specyfikacją i w małych ilościach.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d09dd05-f146-45ef-bdbe39bab1d41cb7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRIE20170222002 Irlandzka firma specjalizuje się w przystosowywaniu pojazdów do potrzeb
niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. Firma szuka producentów, którzy wytworzą zestaw do
przebudowy Mercedesa Vito.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/065398c2-3a06-4da9-a404205922b436e2?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRQA20170720001 Firma z Kataru specjalizuje się w produkcji i dystrybucji oświetlenia LED oraz
opraw oświetleniowych, konwencjonalnego oświetlenia, świetlówek kompaktowych, wysokoprężnych
lamp sodowych, lamp rtęciowych, lamp metalohalogenkowych, oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego. Firma jest zainteresowana poszerzeniem swojego asortymentu poprzez dodanie
nowych produktów, szczególnie oświetlenia LED do swojego katalogu. Poszukiwany rodzaj współpracy
to umowa produkcyjna pod marką własną lub firmy.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48ef0eb7-a799-40cc-a86acbb0e6404092?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

BRQA20170821001 Firma z Kataru założona w 1993 roku specjalizująca się w polietylenie o wysokiej
gęstości (HDPE) oraz o niskiej gęstości ( LDPE) poszukuje dostawcy farb fleksograficznych a także
rozcieńczalników i rozpuszczalników. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a4e6c95-b840-40e2-995badceb65bb83e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRQA20170830001 Firma z Kataru od 1984 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją butelkowanej
wody mineralnej. Zaopatrza Katar w jedyną wodę mineralną czerpaną z ekologicznej warstwy
wodonośnej butelkowaną na miejscu w zakładzie światowej klasy. Katarska firma jest liderem na rynku
wody ale chce się rozwijać i dystrybuować żywność i inne produkty.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/140b24b8-37a6-4a03-b57d04bb8911f8f0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRRO20170727001 Rumuński producent papierowych opakowań dla przemysłu piekarniczego szuka
współpracy z dostawcami papieru w oparciu o umowę produkcyjną.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f922370-005c-474c-addf20fcf0b2334c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRRO20170814001 Rumuński dystrybutor z doświadczeniem w dostarczaniu narzędzi do maszyn,
oprogramowania i usług z tym związanych szuka maszyn do mierzenia 3D, dostawców sprzętów do
pomiarów i kontroli w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej. Z ponad 10-letnim doświadczeniem na
rynku rumuńskim, firma jest w stanie dostarczyć pełne i zintegrowane rozwiązania techniczne swoim
klientom.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cb680b3-4e7d-49a0-be550330f43a1ed1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRTR20170804001 Turecki producent maszyn do odziarniania i czyszczenia bawełny szuka
producentów komponentów takich jak: łożyska, śruby, szczotki w oparciu o umowę podwykonawstwa.
Szczegóły: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/610b8385-2012-4d82-b3526f52b90889a9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRTW20170822001 Hurtownia produktów medycznych z Tajwanu specjalizująca się w
reprezentowaniu sprzętów medycznych i urządzeń oraz innych produktów z branży zdrowotnej
poszukuje europejskiego dostawcy lub producenta następujących kategorii produktów: koncentratory
tlenu, aspiratory plwociny, inhalatory, suplementy pooperacyjne, wyposażenie ochronne. Firma
oferuje umowę agencyjną.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a23e1f81-e7ff-4615-b74547c19c3a7cb5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170719001 Brytyjski producent szerokiej gamy produktów ze stali nierdzewnej dla różnych
branży poszukuje dostawcy przemysłowych zlewozmywaków w kształcie misy tłoczonych ze stali
nierdzewnej w różnych rozmiarach i różnej ilości. Współpraca oparta na zasadzie umowy produkcyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16805afa-d519-4ab8-8f5a6f9fcb315f23?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170802004 Firma brytyjska dostarcza chemikalia dla przemysłu motoryzacyjnego (guma) i
posiada licencje w Ameryce Pn. i Pd., Indiach i Turcji. Firma chce być obecna również na rynkach
europejskich dlatego potrzebuje lokalnych partnerów np. agencji inwestycyjnych w celu doradztwa i

zapewnienia niezbędnych informacji istotnych przy podjęciu decyzji odnośnie lokalizacji i rozbudowy
firmy w Europie. Współpraca na zasadzie umowy agencyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/614fa434-a45c-49ed-97356bf20dc24b8a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170804002 Szkocka firma z branży systemów morskich szuka producenta podwykonawcy,
który jest w stanie wyprodukować produkt z polietylenu odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Partner powinien znać proces formowania rotacyjnego. Firma oferuje umowę podwykonawstwa lub
produkcyjną.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3d9b5b8-6ba2-4f12-b6ce94a7ed4e012d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170804003 Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w zarządzaniu energią poszukuje
możliwości rozwoju swojego sprzętu. Firma poszukuje producentów/dostawców wałów napędowych,
ogniw zewnętrznych i wewnętrznych, podwozia oraz wewnętrznych i zewnętrznych laminatów z
określonymi właściwościami. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna. Partner
zagraniczny musi posiadać stosowne certyfikaty w celu zapewnienia, że produkowane przez niego
komponenty mogą być używane w Europie.
Szczegóły: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e646bb4b-6785-4194-9423aacc3177d13a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170809001 Duża firma zajmująca się handlem detalicznym produktami do jazdy na rowerze,
campingu itp.. szuka producentów różnych produktów dla tych branży. Firma szuka współpracy z
producentami, których produkcja w całości odbywa się w Europie. Firma chce zlecić produkcję różnych
produktów włączając rowery, akcesoria rowerowe i podróżnicze.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9f00a36-f823-4571-a07843bcc927d985?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRUK20170816001 Firma brytyjska zajmująca się sprzedażą hurtową wysokiej jakości ekranów i
znaków pracuje z prestiżowymi klientami z różnych sektorów włączając handel detaliczny, motoryzację
i rozrywkę. Firma szuka producentów i dostawców wysokiej jakości i innowacyjnych ekspozycji,
znakowania, oświetlenia i innych produktów. Firma oferuje dystrybucję lub zaangażowanie w umowę
produkcyjną.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d56c9fcd-f193-4d68-ba0e96130034ca91?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BRSE20170801001 Szwedzkie przedsiębiorstwo branży med-tech z nowatorskimi bransoletkami,
używanymi w sektorze opieki zdrowotnej, poszukuje producenta bransoletek wielokrotnego użytku
wykonanych z krzemu i metalu. Producent powinien mieć siedzibę w Europie, być w stanie dostarczyć
dobrą jakość i ostatecznie dużą ilość.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7434d706-1fcf-4346-a78af29d77857c96?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOCZ20170824001 Producent z Czech, mała rodzinna firma, oferuje atestowane ręcznie robione szalki
Petriego oraz szkiełka do zegarków w różnych rozmiarach dla dystrybutorów szkła laboratoryjnego,
działów badawczych i działów rozwoju firm lub każdych innych. Umowa dystrybucyjna i
subcontractingu będzie podstawą kooperacji. Partner musi być godną zaufania firmą z własną historią
i tradycją.

Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/627cacb8-5340-4ceb-90ecd935fc58b1b9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOFI20170717001 Fińska firma wyspecjalizowana w projektowaniu anten, usług konsultingowych,
pomiarowych i testujących poszukuje agentów handlowych do swoich usług w Danii, Holandii,
Niemczech, Francji, Polsce i we Włoszech. Firma opracowuje niestandardowe rozwiązania antenowe
dla systemów bezprzewodowych. Ich specjalnością jest komunikacja w terenie (NFC), identyfikacja
radiowa (RFID), Internet rzeczy (IoT), Bluetooth, Wi-Fi, globalne systemy pozycjonowania (GPS),
globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) i anteny komórkowe.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7df549d-e6c5-4823-b37f8e8bde188105?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOJO20170413001 Firma handlowa z Jordanii założona w 2008 roku, wprowadziła do oferty w 2014
orientalne produkty takie jak pasty sezamowe, Tahini, Halva itp. Szuka dystrybutorów i agentów do
dystrybucji produktów na rynku UE.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be4dbcf2-4f2c-4c5b-8431ea7460b6d736?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOKR20170609001 Profesjonalny producent automatycznej maszyny do wiązania w Korei
Południowej powstał w 2003 roku. Firma ta oferuje 2 typy automatycznych maszyn do wiązania, które
mają zastosowanie w rolnictwie, przemyśle lub w innych sektorach, w których są one potrzebne. Firma
szuka europejskich partnerów w ramach umów dystrybucyjnych i agencji pośrednictwa handlowego,
którzy mogą aktywnie promować te produkty na rynkach europejskich.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e2095d5-57db-47fa-8955a3b2ed8c64c3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BONL20170822002 Holenderska firma oferuje innowacyjny detergent, który zmienia zwykle ubrania
w ubrania z ochroną UV. Po upraniu w oferowanym produkcie, ubrania posiadają UV faktor powyżej
50. Firma szuka agentów w UE do umowy komercyjnej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0111015b-842a-4b42-9b50e2f008e288ae?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORO20170516003 Rumuńska firma z doświadczeniem w produkcji skórzanych walizek, torebek oraz
szelek oferuje zagranicznym parterom usługi podwykonawstwa w tym zakresie.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ec914d8-11fb-4f1f-a13c3a138e943103?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORU20170717001 Rosyjski producent wyrobów tartacznych i brykietów paliwowych poszukuje
hurtowych klientów i agentów handlowych, którzy chcieliby kupić lub odsprzedawać produkty firmy w
ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy handlowej.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/453f0a9f-c55c-4e48-9c0f26c76086ad67?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOTR20161129001 Turecka firma specjalizująca się w produkcji trycykli i rowerów czterokołowych
szuka dystrybutorów.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b296aad-1f47-48ef-a431d86dd9f2f7c5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

BOUK20170719001 Brytyjski producent i dostawca szerokiej gamy umywalek z granitu, ręcznie
robionych ceramicznych zlewozmywaków kuchennych i ze stali nierdzewnej, posiadający już sieci
dystrybucji w Wielkiej Brytanii i poza nią, poszukuje nowych dystrybutorów i przedstawicieli
handlowych do współpracy w ramach długoterminowych umów.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a4e3793-2712-4210-95c6769ff585967b?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BORO20170721001 Firma rumuńska produkuje różne rodzaje opakowań papierowych i
polietylenowych. Firma jest zainteresowana określeniem partnerów międzynarodowych w celu
zawarcia umów dystrybucyjnych lub podwykonawstwa.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a05297f8-5f54-47a2-97041677c1f2a3ea?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOBA20160223001 Firma z Bośni i Hercegowiny produkująca meble metalowe dla placówek
medycznych, szkół, biur i gastronomii, poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
produkcji, podwykonawstwa lub umowy dystrybucji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f63e0dd-ed6e-4da3-9678729eeacad052?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOBA20170808001 Założona w 1988 roku firma z Banja Luki (Republika Serbska, Bośnia i
Hercegowina), poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy dystrybucji i umowy produkcji.
Główną działalnością firmy jest produkcja damskiej bielizny i damskich strojów kąpielowych. Firma
zatrudnia obecnie 70 pracowników, głównie kobiet. W 2002 roku firma uzyskała certyfikat ISO 9001:
2008 wydany przez SGS (Société Générale de Surveillance) Zurich. Produkty z kolekcji firmy można
znaleźć na rynkach Bośni i Hercegowiny, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Szwecji.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb704a45-a9b9-4474-ad7d6ff35121ac58?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOCZ20161202001 Niewielka czeska agencja projektowa reprezentuje utalentowanych czeskich
projektantów na swojej platformie internetowej i na rynku komercyjnym. Agencja ta jest
zainteresowana współpracą z innymi firmami z branży kulturalnej, w szczególności branży projektowej,
które byłyby zainteresowane zawarciem umowy o świadczenie usług.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c20fdf1b-935b-49f1-9da1b75afde3e645?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
BOCZ20170816001 Czeska firma z regionu morawsko-śląskiego specjalizująca się w produkcji kruszyw
spawanych, o wymiarach typowych i nietypowych, płotów ruchomych i stałych lub krat z gabionu
oferująca system ochrony taśmociągów, system wewnętrznego ogrodzenia maszyn, zakłady
produkcyjne, zapasy itp. poszukuje partnera za pośrednictwem umowy o produkcję.
Szczegóły:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/92973977-efa3-421a-924c4e10190ce5b7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

